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Abstract 

The website functions on five of the largest public libraries of Sweden: With a 

starting point in external cognition theory  

The subject for the bachelor thesis is functions on public library websites in 

Sweden. The purpose is therefore to compare the functions of five Swedish public 

library websites with the goal of finding similarities, differences and possible 

patterns. The reason behind this is a lack of studies on public library websites 

internationally, as well as studies on library websites at a national level. The 

examined websites belong to Stockholm stadsbibliotek, Göteborg stadsbibliotek, 

Malmö stadsbibliotek, Uppsala stadsbibliotek and Umeå stadsbibliotek. The method 

used was a comparative content analysis. An observation schedule based on 

Mierzecka and Suminas’ model was also created for the material collection process 

and organization. Rogers and Scaifes’ external cognition theory was used as 

teorethical perspective. The findings show that there are similarities between the 

examined websites, which could be explained by their shared library type. There 

were also differences, that could be attributed to the fact that they have different 

levels of independence from the respective municipality's website. Lastly, there 

were patterns between the websites as well, that could be explained by their shared 

goal of meeting the users’ needs. But this is a limited study conducted on a small 

sample within a limited time frame. More research is therefore needed on this 

subject.   

Nyckelord 

Bibliotekswebbplatser, webbplatsfunktioner, folkbibliotek, beskrivande jämförelse, 

innehållsanalys 
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1 Inledning 

Dagens svenska bibliotek är mer eller mindre digitala och bibliotekswebbplatserna 

måste kunna anses vara en av pelarna som håller upp dagens bibliotek (Hansson, 

2012, s. 21–23). Emellertid har många av de svenska biblioteks- och 

informationsvetenskapliga programmen på kandidatnivå inga specifika kurser eller 

delmoment ägnade åt digitala tjänster som webbplatser och bibliotekssystem. Detta 

trots att denna typ av tjänster har en framträdande roll i samt betydelse för dagens 

biblioteksprofession (Högskolan i Borås, 2019; Södertörns högskola, 2019). Det 

finns BoI-program som har avsatt delar av utbildningen för digitala inslag. Dessa 

använder sig dock av kurslitteratur som är åtminstone fem år gammal, men oftast 

mycket äldre. Detta fastän utvecklingen inom den digitala världen sker i mycket 

snabb takt och dessa verk därför inte känns helt aktuella längre (Linnéuniversitetet 

a, 2019; Linnéuniversitetet b, 2019; Umeå universitet a, 2018; Umeå universitet b, 

2014). Denna uppsatsidé väcktes med andra ord för att jag ville lära mig mer om 

bibliotekswebbplatser än jag hittills gjort under min utbildning, då de kommer att 

utgöra en så stor och viktig del av min framtida yrkesroll som bibliotekarie.  

Ämnet för den här uppsatsen är alltså bibliotekswebbplatser och fokuset kommer att 

läggas på vilka funktioner som finns på dessa. Men vad menas då med funktioner i 

det här sammanhanget? Utifrån den litteratur som finns på ämnet blir slutsatsen att 

webbplatsfunktioner kan definieras som alla delar av webbplatsen som riktar sig till 

användarna och som användarna kan interagera med. Det handlar alltså inte bara om 

själva bibliotekskatalogen, utan även om information av olika slag, 

kommunikationsmöjligheter samt länkar till bibliotekets sociala medier eller andra 

delar av internet (Bomhold, 2015, s. 33; Mierzecka & Suminas, 2018, s. 157–159). 

Det är denna definition av webbplatsfunktioner som denna uppsats kommer att 

använda sig av. 

Men varför är då detta ämne intressant att studera? Internet är överlag en stor del av 

dagens samhälle och det gäller även i biblioteksvärlden. Webben har förändrat 

bibliotekets fokus från den tidigare vikten vid informationsbevarande till en idag 

mer informationsförmedlande roll. Denna övergång har skett i form av nya digitala 

medieformer samt genom att biblioteken idag både fungerar som en samlingsplats 

för information och som ett nav med länkar till andra delar av internet (Lerner, 

2009, s. 195–196). Webbplatsen är med andra ord idag en integrerad och viktig del 

av dagens bibliotek. Det gäller för alla bibliotekstyper, men på olika sätt. 

Universitets- och skolbibliotek är mer inriktade mot specifika användargrupper, 

elever och studenter samt forskare respektive, medan folkbibliotek är bredare och 

riktar sig till en mer varierad grupp användare i form av allmänheten. Men oavsett 

användargrupp är syftet med en bibliotekswebbplats att möta användarens behov 

och att vara så lätt att använda som möjligt (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 2011, s. 

686–687, 708–709; Svensk Biblioteksförening). Folkbibliotekens bredare 

användargrupp skulle därmed kunna ses som en mer omfattande utmaning i 

webbplatssammanhang då det är större variation att ta hänsyn till. Det vore därför 

intressant att se närmare på vilka funktioner som just folkbiblioteken har på sina 

webbplatser och hur de väljer att presentera dem för sina användare.  
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1.1 Problemformulering 
När jag sedan satte mig in i litteraturen om bibliotekswebbplatser och funktionerna 

hos dem så stod det klart att denna typ av litteratur uteslutande var utförd 

utomlands. De enstaka studier som fanns på svenska var uppsatsarbeten och därmed 

inte användbara. Forskningen var dessutom nästan helt utförd på akademiska 

bibliotek och hade oftast ett användarperspektiv. Trots att webbplatser är en så stor 

del av den dagliga verksamheten på biblioteken finns det alltså en tydlig 

kunskapslucka när det gäller studier av svenska bibliotekswebbplatser samt 

folkbibliotekswebbplatser. Dessa luckor i forskningsfältet kommer att märkas längre 

fram i avsnittet om tidigare forskning. 

1.2 Syfte  
Mitt syfte blir därför att undersöka funktionerna hos fem av de största svenska 

folkbibliotekens webbplatser. Detta för att jämföra dem med varandra samt för att se 

ifall det går att utläsa någon typ av mönster i val av funktioner hos dessa.  

1.2.1 Frågeställningar 

1. Vad finns det för likheter samt skillnader i val av funktioner hos fem av de 

största svenska folkbibliotekens webbplatser? 

2. Finns det något mönster i val av funktioner hos fem av de största svenska 

folkbibliotekens webbplatser? 

1.2.2 Avgränsningar 

Det undersökta geografiska området kommer alltså att begränsats till Sverige och 

bibliotekstypen som kommer att undersökas är folkbibliotek. Anledningen till det är 

att litteraturen som finns på ämnet främst är utländsk samt fokuserade framförallt 

mot akademiska bibliotek och det därför vore intressant att se på de svenska 

folkbiblioteken, som ju dessutom är en bredare bibliotekstyp. Det är just denna 

bredare inriktning hos folkbiblioteken som gjort att även skolbibliotek uteslutits.  

Urvalet har begränsats till fem bibliotekswebbplatser då det känns som ett 

hanterbart antal som ändå kan visa på vissa mönster. Dessa fem webbplatser 

kommer att tillhöra fem av de största svenska folkbiblioteken. Hur detta urval har 

tagits fram kommer att presenteras i metodavsnittet. 

Slutligen så måste själva fokuset på funktioner kunna klassas som en avgränsning, 

då andra möjliga undersökningssätt och metodval därmed valts bort. Att inte fokuset 

ligger på de undersökta bibliotekens användares eller personals uppfattning om 

funktionerna beror delvis på att sådana studier redan utförts utomlands och delvis på 

det intressanta i att studera bibliotekswebbplatserna i sig, genom att beskriva vilka 

funktioner som finns tillgängliga på dem. Undersökningen kommer att utföras på 

webbplatsernas ”framsida” (se avsnitt 1.3.1), alltså de delar som är synliga för 

webbplatsernas användare snarare än för deras personal, vilket i sin tur påverkar 

vilka delar av webbplatserna som är tillgängliga att studera. Med detta menas inte 

att uppsatsen har ett användarfokus då det inte är användare som studeras. Utan 

snarare bibliotekswebbplatsfunktioner sett utifrån, vilket ger forskaren tillgång till 

samma delar av webbplatsen och dess funktioner som en användare har. Fokuset på 

vad som faktiskt syns på webbplatserna innebär att det bakomliggande 
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bibliotekssystemet (till exempel Axiell Arena) blir mindre intressant då det oftast 

inte anges på webbplatsen och därför inte är någonting som går att se från denna 

synvinkel. Vilket bibliotekssystem som respektive webbplats använder sig av 

kommer därför endast nämnas i samband med onlinekatalogerna då det är här som 

bibliotekssystemet märks tydligast och kan komma att påverka jämförelsen mellan 

biblioteken. Webbplatsernas övergripande layout, navigering mellan dess olika delar 

samt vilket intryck som användaren kan få av detta kommer att beröras, men det är 

funktionerna som är i fokus.  

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Bibliotekswebbplatser  

Biblioteken har länge legat i framkant när det gäller att följa med i den digitala 

utvecklingen. Anledningen till denna framåtanda är att biblioteken strävar efter att 

möta användarnas behov, både hos den växande grupp användare som är vana 

teknikanvändare samt de som behöver biblioteken för att få tillgång till denna teknik 

och information om den. Bibliotekswebbplatser började dyka upp på 1990-talet och 

har sedan dess utvecklats till att i vissa fall besökas oftare än det fysiska biblioteket. 

Bibliotekswebbplatsen fungerar som bibliotekets virtuella representation inför 

omvärlden. Den ger både information om dess tjänster och samlingar samt tillgång 

till onlinekatalogen, digitala samlingar, elektroniska databaser, information om 

evenemang samt webbaserad användarundervisning (Aharony, 2012, s. 764–765; 

Norlin & Winters, 2002, s. 1). En webbplats är i grunden tvådelad och det är bara 

hälften som syns utåt. ”Baksidan” är dold för användarna och består av det som får 

webbplatsen att fungera. På en bibliotekswebbplats kan det handla om 

bibliotekssystemet, katalogen och databaserna. ”Framsidan” är det som användarna 

ser och det som man oftast tänker på som webbplatsen. Det inkluderar bland annat 

navigation, typsnitt och färgval samt sökfunktioner och andra funktioner (George, 

2008, s. 1).  

Bibliotekswebbplatser kan antingen utvecklas av biblioteken själva eller outsourcas. 

Hur stor del av den eller de ansvariga anställdas tjänst som ägnas åt webbplatsen 

kan sedan variera beroende på organisationens storlek och budget. Organisering är 

viktigt då bibliotekswebbplatser är väldigt informationsrika och ständigt utökas med 

nya elektroniska resurser. Bibliotek har en tendens att organisera sina webbplatser 

på samma sätt som biblioteken i övrigt och att använda sina egna facktermer, vilket 

förvirrar användarna, som är vana vid internetsökningar (Norlin & Winters, 2002, s. 

viii, 1; Wilson, 2004, s. 3, 22–23). Det har därför växt fram en mer 

användarfokuserad approach till bibliotekswebbplatser på senare år som utgår ifrån 

användbarhetsbegreppet (George, 2008, s. 1–2, 6–7).  

1.3.2 Användaren och systemet 

Användbarhet, usability på engelska, är kopplat till kvalitet samt till användarens 

effektivitet, framgång samt tillfredställelse. I detta fall betyder det att ett system är 

användbart om det både är funktionellt samt behagligt att använda. Webbplatsers 

användbarhet testas oftast genom feedback från användare. Ett närliggande begrepp 

är Human-computer-interaction (förkortas HCI) vilket är en disciplin på gränsen 

mellan samhälls- och beteendevetenskap samt dator- och informationsvetenskap. 
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Det inbegriper studiet av hur människor använder datasystem samt hur dessa system 

kan göras mer användbara. Användarstudier är en vanlig metoddesign inom denna 

typ av forskning. HCI är ett relativt nytt forskningsområde som uppstod på 1970-

talet men fick sitt genomslag först på 1980-talet. Det har sedan utvecklats konstant 

sedan dess. Några av de framsteg inom datasystem och webbplatsfunktioner som 

utvecklats med hjälp av HCI-forskning är hypertextlänkar, interaktiv 

användarundervisning, kontextkänsliga hjälptjänster, mobilversioner av webbplatser 

samt i viss mån även digitala bibliotek (Carroll, 2003, s. 1–3).  

Medie- och informationskunnande (förkortas MIK) innefattar de förmågor, 

kunskaper och förhållningssätt som behövs för att kunna förhålla sig till information 

på ett effektivt sätt i dagens multimediala samhälle. Biblioteken är en viktig aktör i 

utvecklandet av dessa kunskaper genom olika former av användarundervisning. 

Bibliotekens webbplatser har allt mer fått en betydande roll i detta, i form av 

webbaserad användarundervisning samt nya sätt att nå ut med dessa tjänster (Rivano 

Eckerdal & Sundin, 2014, s. 9, 14; Sundin, 2005, s. 112, 115, 157).  

1.3.3 Digitala bibliotek 

Datorer och den digitala utvecklingen har påverkat bibliotekens verksamhet i snart 

ett halvt sekel. Digitala medier ställer andra krav än tryckta, vilket gör att 

biblioteken måste anpassa sig därefter. Bibliotekens utveckling kan delas in i tre 

stadier där den äldsta, det traditionella biblioteket, kännetecknades av att både 

bibliografiska verktyg och medier var i pappersform. Den mittersta eran, 

hybridbiblioteket, befinner vi oss i nu. Det är ett bibliotek som både existerar som en 

fysisk plats samt online och vars resurser är en kombination av tryckt och digitalt 

material. Det slutliga steget är ett bibliotek som bara finns i digital form, ett digitalt 

bibliotek (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 2011, s, 686; Lewis, 2013, s. 160). Ett 

digitalt bibliotek är inte bara en direktöverföring av det fysiska biblioteket och dess 

samlingar till digital form, utan kan ses som en utveckling av dessa då det ger 

möjlighet till nya former, innehåll och funktioner som inte varit möjliga tidigare. 

Digitala bibliotek är en avgränsad samling digitala objekt, metoder för att söka i och 

få åtkomst till samt välja, organisera och underhålla samlingen (Sundin, Francke & 

Andersen, 2009, s. 198–199; Witten, Bainbridge & Nichols, 2009, s. 6–8).  

Bibliotekssektorn har alltså alltid varit snabb med att ta till sig nya tekniska 

framsteg, men hur detta har fungerat inom de olika bibliotekstyperna har skiljt sig 

åt. På de akademiska biblioteken har det gått snabbt framåt och majoriteten av deras 

utbud är idag digitalt. Men på folkbiblioteken har det gått långsammare då 

användarna föredrar traditionell biblioteksservice och tryckt material trots försök till 

förnyelse. Det blir en balansgång mellan att behålla tillräckligt av det gamla för att 

göra låntagarna nöjda och samtidigt utveckla verksamheten (Hansson, s. 2012, 183–

190).   
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2 Tidigare forskning 

2.1 Innehåll och design 
Även om bibliotekswebbplatser är en viktig del av ett biblioteks praktiska verksamhet 

finns det relativt lite forskning kring dem och deras funktioner. En av de första 

studierna på ämnet var Cohen och Stills (1999) studie som undersökte olika typer av 

akademiska webbplatser för att se om de skiljde sig åt i fråga om syfte som 

informations-, referens-, forsknings- och utbildningsverktyg, funktionalitet i form av 

till exempel sökfunktion och webblänkar samt struktur och uppbyggnad. Studiens 

resultat visade att universitetswebbplatser var större och mer komplexa i sin 

uppbyggnad, hade ett större antal webblänkar och andra funktioner samt var mer 

troligare att uppfylla alla syften som nämns ovan, än collegeutbildningars 

webbplatser (Cohen & Still, 1999, s. 277–278, 284–289).  

Två något nyare jämförande studier är utförda av Bomhold (2015) samt 

Mohammed, Garba och Umar (2016). Bomhold har undersökt tillgängliga 

funktioner på mobilversioner av 53 amerikanska akademiska bibliotekswebbplatser 

genom enkäter. Resultatet visar att det var stor skillnad i hur många funktioner som 

fanns på de olika mobilwebbplatsernas appar. De tjänster som undersöktes var 

bibliotekskatalogen, databaser, fråga-en-bibliotekarie, ämnesguider samt 

kursspecifika resurser. De tre förstnämnda tjänsterna var överlag vanligare än de två 

sistnämnda (Bomhold, 2015, s. 32–33, 36). Mohammed, Garba och Umar har 

jämfört tio akademiska bibliotekswebbplatser i Nigeria med hjälp av en checklista i 

syfte att analysera deras innehåll och föreslå förbättringar. Deras resultat visar att 

många av de undersökta webbplatserna saknade information om till exempel 

öppettider, personalen, mål/vision, karta, aktiviteter, fysiska medier, bibliotekets 

tjänster samt om den bakomliggande institutionen. De punkter som de flesta hade 

information om var om själva biblioteket och dess avdelningar, katalogen samt 

feedbackmöjligheter. Mer kunskap om webbdesign och en nationell standard 

föreslås (Mohammed, Garba & Umar, 2016, s. 16–21).  

Även i Indien har det utförts en del forskning på ämnet. Verma och Devi (2016) 

analyserar i sin enkätstudie innehållet på webbplatser som tillhör The Indian 

Institutes of Management (IIMs), sammanlagt 12 webbplatser. Syftet var att se om 

innehållet matchar sina fysiska motsvarigheter samt att föreslå förbättringar. 

Resultatet visar att webbplatserna skiljer sig mycket åt samt att endast 7 av 12 var 

självständiga. Sökruta, feedbackmöjligheter, översikt, öppettider, information om 

biblioteket samt dess fysiska och elektroniska bestånd fanns på de flesta 

webbplatserna. Medan användarregler, information om personalen och 

bibliotekskatalogen samt fråga-en-bibliotekarie fanns på ungefär hälften. 

Evenemang, karta, mål, vanliga frågor, uppdateringsdatum, synpunkter, hjälp och 

liknande funktioner var däremot mer ovanliga (Verma & Devi, 2016, s. 221–226). 

Ahmed (2017) genomförde en statistisk innehållsanalys på fem webbplatser 

tillhörande Department of Library and Information Science i norra Indien. 

Information om biblioteket, personal, mål, kontaktinformation samt adress fanns på 

de flesta webbplatserna. Medan uppdateringsdatum, information om webbansvariga 

bibliotekskatalogen, öppettider samt fotogalleri fanns på ungefär hälften. 

Internetlänkar, information om evenemang, e-resurser, nya medier, användarregler, 
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vanliga frågor samt feedbackmöjligheter fanns däremot endast på en webbplats; den 

tillhörande New Delhi (Ahmed, 2017, s. 1, 3–4, 10–14). 

2.2 Webb 2.0 och sociala medier 
Det finns ett fåtal studier som har fokuserat på just funktioner på 

bibliotekswebbplatser. Men istället för att undersöka funktioner i allmänhet har de 

fokuserat på en särskild typ av funktioner, nämligen så kallade webb 2.0-funktioner 

och då särskilt sociala medier. Ett exempel på det är Boateng och Quan Liu (2014) 

som undersökt webb 2.0 teknologier hos de 100 högst rankade amerikanska 

akademiska bibliotekswebbplatserna genom kvantitativ innehållsanalys. Med webb 

2.0 menas interaktiva teknologier och applikationer, till exempel sociala medier, 

wikis, bloggar, meddelandefunktioner och videodelningssidor. Alla 100 

webbplatserna använde flera typer av webb 2.0 applikationer, där sociala medier var 

de populäraste och wikis var de minst populära (Boateng & Quan Liu, 2014, s. 120–

124, 130). Kenchakkanavar (2015) har istället utfört en litteraturstudie för att 

undersöka akademiska biblioteks användande av Facebook och Twitter samt dessas 

roll i bibliotekens marknadsföring. Hans resultat visar att biblioteks användande av 

sociala medier har fördelar både när det gäller att nå ut till användarna samt att få 

användarna mer engagerade i biblioteken och deras resurser (Kenchakkanavar, 

2015, s. 162–164, 171).  

Tella och Oladapo (2016) har utfört en jämförande innehållsanalys över tillgängliga 

webb 2.0 funktioner hos 10 av de högst rankade akademiska 

bibliotekswebbplatserna i Nigeria respektive Sydafrika. Analysen visar att de 

vanligaste webb 2.0 funktionerna överlag var Facebook och Twitter i båda länderna 

samt att Sydafrikas webbplatser var mycket mer avancerade än de i Nigeria på alla 

punkter, även om båda ländernas webbplatser behövde förbättras (Tella & Oladapo, 

2016, s. 504–509, 516–518). En något nyare studie på ämnet är Datigs (2018) 

undersökning om hur biblioteks sociala medieplattformer kan förbättras genom att 

lägga upp särskilda planer för dem baserade på forskning och institutionella mål, en 

metod som hon kallar för innehållstrategier (content strategy på engelska). Enligt 

den forskning som gås igenom och det exempel som ges i studien så tycks denna 

metod vara effektiv i längden, men kommer att kräva mycket tid och arbete (Datig, 

2018, s. 63, 68).  

2.3 Usability och användarfokus  
Slutligen så finns det ett antal studier av bibliotekswebbplatser som utgår ifrån ett 

användbarhets- och användarperspektiv. Dessa studier har alltså ett annat 

förhållningssätt till ämnet samt metodval än denna studie, men är ändå intressanta 

att göra ett nerslag i då de utgör en stor del av forskningsområdet. Kim (2011) har i 

sin studie undersökt olika användargruppers uppfattningar om amerikanska 

akademiska bibliotekswebbplatsresurser genom enkäter. Resultatet visar att överlag 

var användarna positiva till bibliotekswebbplatsen och dess resurser, även om de 

ansåg att den kunde vara svår att använda. Vad de valde att använda webbplatsen till 

skiljde sig åt mellan användargrupperna och berodde på respektive grupps 

arbetsuppgifter och därmed deras syfte med att använda webbplatsen (Kim, 2011, s. 

63–66, 69).  
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En studie som är unik i att den både undersökt bibliotekswebbplatser från alla 

amerikanska stater (sammanlagt 1 469 webbplatser) samt både universitets- och 

folkbibliotekswebbplatser är utförd av Chow, Bridges och Commander (2014). 

Syftet med studien var att få en överblick över design, layout, innehåll, underhåll 

samt användarvänlighet på landets bibliotekswebbplatser. Metoden som användes 

för detta var innehållsanalys samt en usability-checklista. Majoriteten av 

webbplatserna hade fyra vanliga kännetecken; huvudnavigering, logotyp, kontakt- 

och platsinformation samt sökfunktion. Webbplatserna var luftiga, med enkla färger, 

lättlästa, lättnavigerade och överlag användarvänliga. Vanliga funktioner 

inkluderade kontaktinformation, adress, öppettider, tillgång till katalogen, 

bibliotekets policyer, möjlighet till omlån/reservationer/utlån, tjänster riktade mot 

barn och unga, utlåningsstatistik samt tillgång till elektroniska resurser. Något 

ovanligare funktioner inkluderade feedbackmöjligheter, datum när sidan 

uppdaterats, copyright-information, svar på vanliga frågor, information om speciella 

samlingar, länkar till sociala medier samt inspelade instruktionsfilmer. Hälften av 

webbplatserna sköttes av bibliotekarier på respektive bibliotek medan den andra 

hälften sköttes av utomstående. Majoriteten av biblioteken hade inte utfört usability-

tester kopplade till sina webbplatser. De har alltså lyckats utforma användarvänliga 

webbplatser utan att rådfråga användarna, men föreslås att ändå göra det i efterhand 

för att öka användarvänligheten ytterligare och hålla webbplatserna aktuella (Chow, 

Bridges & Commander, 2014, s. 253, 256, 261–264). I stark kontrast har Pant 

(2015) utfört en case study på användarvänligheten hos webbplatsen tillhörande 

Central Science Library (CSL) University of Delhi. Metoden var en kombination av 

användarenkäter och en usability-checklista. Resultatet visade att webbplatsens 

uppbyggnad ansågs för ostrukturerad av användarna, som hade svårt att använda 

den för sina behov; studier och forskning. De funktioner som främst efterfrågades 

var aktivitetsinformation, sökfunktion, lista på tillgängliga tjänster, svar på vanliga 

frågor samt användarguider (Pant, 2015, s. 896–900, 911).  

Som avslutning på denna del kommer tre nyare studier på ämnet webbplats-usability 

att tas upp. Silvis, Bothma och de Beer (2018) har genomfört en litteraturstudie med 

syfte att utvärdera användandet av usability i relation till informationsarkitekturen 

hos akademiska bibliotekswebbplatser samt skapa ett övergripande ramverk för 

usability-utvärdering genom att kombinera redan existerade utvärderingsverktyg på 

ämnet. Deras resultat visade att det fanns brister i akademiska biblioteks 

användande av usability på sina webbplatser och deras förhoppning är att listan som 

de tagit fram kan vara en hjälp för akademiska bibliotekswebbplatser, men även 

andra typer av webbplatser i framtiden (Silvis, Bothma & de Beer, 2018, s. 566, 

585–586). Mierzecka och Suminas (2018) har undersökt användares åsikter om de 

viktigaste funktionerna hos akademiska webbplatser i Polen och Litauen genom 

enkäter. Deras resultat visade att användarnas rangordning av webbplatsfunktioner 

var: 1. praktisk information om biblioteket och webbplatsen, 2. evenemang och 

aktiviteter, 3. en väg till andra delar av internet, 4. användarundervisning, 5. 

information om biblioteket (Mierzecka & Suminas, 2018, 157, 161–165). Guay, 

Rudin och Reynolds (2019) undersökte usability hos University of Toronto 

Scarboroughs bibliotekswebbplats genom att låta användare utföra 12 uppgifter på 

webbplatsen. Användarna fick dessutom sortera in 30 kort som motsvarade olika 

funktioner på webbplatsen i de kategorier som användarna trodde att dessa tillhörde. 

Resultatet visade att deltagarna lyckades bra med den första uppgiften, även om de 
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överskattade sin egen förmåga något när de gav feedback. På sorteringsdelen hade 

de däremot svårare, vilket visar att den terminologi som används på 

bibliotekswebbplatser kan vara förvirrande för användare. En annan insikt var att 

röriga webbplatser med många länkar förvirrar användare och bör undvikas (Guay, 

Rudin & Reynolds, 2019, s. 88–94).  

2.4 HCI – Interaktionen mellan människan och systemet 
För att förstå HCI måste man först se på dess större sammanhang. HCI är en del av 

ett bredare begrepp, HMI, eller human-machine-interaction. Boy (2011) tar i sin bok 

på ämnet upp denna distinktion och förklarar att medan HCI handlar om människors 

interaktion med datasystem så inbegriper HMI all mänsklig interaktion med 

maskiner, inklusive datasystem. Denna interaktion kan vara antingen fysisk, 

kognitiv, social, emotionell eller en kombination av dessa (Boy, 2011, s. 1–2).  

HCI är idag ett multidisciplinärt ämnesområde med en mängd olika teorier, metoder 

samt applicerbara områden. Syftet med Carrolls bok (2003) var därför att skapa en 

lättöverskådlig genomgång över HCI-ämnet som kan användas som grund för 

jämförelse samt ge inspiration för djupare studier på annat håll. Ett annat syfte med 

boken var att öka medvetenheten om samt kunskapen av de olika inriktningar inom 

HCI som finns i den akademiska världen och därmed öka ämnesområdets spridning 

samt tillämpning inom akademiska texter. Varje kapitel fokuserar på en inriktning, 

dess syfte, teoretiska utgångspunkt, metodologi, ger ett konkret exempel samt 

kommenterar ämnesområdets status inom dagens HCI (Carroll, 2003, s. 6, 9). En 

annan bok skriven av Rogers (2012) fokuserar på den teoretiska utvecklingen inom 

HCI-ämnet från dess uppkomst och framåt. Syftet med boken var att ge en överblick 

över samt reflektera kring hur de många teorierna som finns har påverkat ämnet. 

Överlag tycks det teoretiska läget inom HCI ha skiftat från ett fokus på 

användarvänlighet, mot användarupplevelser för att slutligen landa i dagens 

fokusering mot mer altruistiska mål i form av att förbättra livet i allmänhet och då 

särskilt för de mest utsatta. Alltså tycks fokuset ha skiftat från att förbättra systemet 

till att förbättra världen. De olika teorierna diskuteras ingående i boken och 

praktiska exempel på dem ges. Boken avslutas sedan med en diskussion kring hur 

ämnets möjliga framtid kan se ut teoretiskt (Rogers, 2012, vi, xi–xii).  

Rogers går dessutom i ett antologikapitel (2008) djupare in på ett av dessa teoretiska 

begrepp, externa representationer, och dess inverkan på HCI-fältet. Idén om externa 

representationer föddes på slutet av 1980-talet som ett alternativt sätt att se på 

kognition, vilket tidigare endast fokuserat på inre processer. Nu ville man istället 

flytta fokuset till den kognition som uppstår i interaktionen mellan människan och 

sådant i den verkliga världen (de så kallade externa representationerna). Under 80- 

och 90-talet utvecklades flera modeller och teorier som tog hänsyn till interaktionen 

mellan interna (kognitiva) och externa (verkliga) representationer (Rogers, 2008, s. 

277–279). Rogers har själv varit delaktig i denna strömning då hon tillsammans med 

Scaife (1996, 1998) har utvecklat en egen teori på ämnet, theory of external 

cognition (Scaife & Rogers, 1996, s. 185; Rogers & Scaife, 1998, s. 1). Denna teori 

kommer att behandlas utförligare senare i uppsatsen (se avsnitt 3.2).  

Finns det då någon koppling mellan HCI och bibliotek? Ferreira och Pithan (2005) 

har försökt ta reda på det genom att utföra en studie med syfte att se om det är 
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möjligt att integrera koncept samt teorier från HCI med BoI, genom att analysera 

användbarheten hos det digitala biblioteket InfoHab. De använde sig av Kuhlthaus 

konstruktivistiska modell samt Nielsens usability-kriterier för att utvärdera sex 

användares uppfattningar av InfoHab genom en kombination av intervjuer, 

direktobservationer, filmer samt ljudinspelningar. Deras resultat tyder på att dessa 

två ämnesområden kompletterar varandra bra och ger en mer täckande bild av 

användarnas handlingar, tankar och känslor samt hur tillfredsställda de var med 

användandet av webbplatsen. Mer studier på ämnet behövs dock för att styrka dessa 

slutsatser (Ferreira & Pithan, 2005, s. 1–2, 6, 11).  
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3 Theory of external cognition 

3.1 Definition 
Som nämnts ovan (se avsnitt 2.4) är den teori som kommer att tillämpas som 

övergripande perspektiv i analysen alltså theory of external cognition, vilken saknar 

en svensk översättning. Denna teori skapades av Scaife och Rogers (1996), då de 

ansåg att de kognitiva teorier som fanns endast fokuserade på inre processer. De 

menade däremot att människors kognition uppstår i mötet med omvärlden och att 

det finns olika typer av kognitioner; yttre, inre samt samspelet mellan dessa (Scaife 

& Rogers, 1996, s. 188).  

Teorin som Scaife och Rogers utvecklade, och som senare vidareutvecklats av dem 

båda samt av endast Rogers, handlar i grunden om hur människor interagerar med 

sin omgivning och vilka hjälpmedel samt strategier som de använder sig av i sin 

vardag.  Fokuset ligger på samspelet mellan externa (verkliga) och interna 

(kognitiva) representationer, när kunskap i huvudet möter kunskap i världen. Vilket 

i sin tur kan förklaras som hur människor kan använda sig av och manipulera olika 

resurser för att underlätta kognitiva uppgifter. En annan avsikt med att utveckla 

teorin var att förklara hur nya teknologier kan förbättra kognition. I praktiken har 

detta inneburit att olika forskare har använt teorin för att ta reda på hur användare 

manipulerar och interagerar med olika delar av en webbplats och de objekt som 

finns på den. Teorin har även på ett mer praktiskt plan använts för att ge förslag åt 

webbdesigners på webbplatsfunktioner, multimedia och liknande yttre 

representationer som tilltalar användare (Carroll, 2003, s. 203; Rogers & Scaife, 

1998, s. 8; Rogers, 2008, s. 277; Rogers, 2012, s. 33–34, 37; Scaife & Rogers, 1996, 

s. 188). 

3.2 Externa representationer 
Externa representationer är fysiska eller virtuella hjälpmedel som människor 

använder för olika kognitiva aktiviteter som att minska minnesbelastning, samla 

information eller lösa uppgifter. Externa representationer kan vara till exempel 

böcker och andra texter, multimedia, bilder, video, kalendrar, listor, diagram, 

animationer, kartor samt hela eller delar av webbplatser. De kan med andra ord ha 

en ganska skiftande form. Även placeringen av de externa representationerna är en 

viktig aspekt. Eftersom externa representationer är en typ av hjälpmedel för att 

minska användarens minnesbörda genom avlastning är det viktigt att de är centrala 

utan att vara i vägen eller överväldigande. De kan dessutom med fördel rangordnas 

så att det som anses vara viktigast syns först och övrigt innehåll därefter ordnas i 

fallande ordning (Scaife & Rogers, 1996, s. 186, 188, 202; Sharp, Preece & Rogers, 

2019, s. 129). 

3.3 Centrala begrepp 
Det finns en del viktiga begrepp inom theory of external cognition, vilka kommer att 

presenteras nedan.  

Computational offloading betyder att samma typ av problem kan kräva olika mycket 

kognitiv ansträngning beroende på vilken typ av yttre representation som används. 

Ett tydligt exempel på det är multiplikation. Det är enklare för de flesta att använda 
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papper och penna än huvudräkning. Men om man istället skulle försöka utföra 

multiplikationen med romerska siffror blir det genast svårare igen då vi inte är vana 

att räkna med detta talsystem. Papper och penna, huvudräkning, romerska siffror 

samt de arabiska siffror som vi använder till vardags är alla exempel på olika typer 

av externa representationer som antingen kan försvåra eller underlätta uppgiften 

som ska utföras. Ett annat tydligt exempel är att många anser att det är lättare att 

förstå sambandförhållanden i grafisk form snarare än att läsa om det i text. Grafer 

och texter om samband är då de externa representationerna i fråga som valet står 

emellan (Rogers & Scaife, 1998, s. 8; Scaife & Rogers, 1996, s. 188–189; Sharp, 

Preece & Rogers, 2019, s. 130).  

Med re-representation menas att även om olika yttre representationer liknar 

varandra kan de ändå vara olika lämpliga för den aktuella uppgiften på grund av 

deras skiftande svårighetsgrader. Även här går det att använda exemplet med 

arabiska och romerska siffror. Även om en multiplikation med dessa två 

siffersystem har samma värde, så blir det mycket svårare att använda sig av de 

romerska siffrorna då dessa är mer ovana att använda i detta sammanhang. Det blir 

därför mycket lättare att använda sig av de arabiska siffrorna eftersom det är med 

dessa siffror som denna typ av uppgifter har lärts in. Re-representation kan även 

syfta på de olika strategier, av skiftande effektivitetsgrad, som individer väljer ut för 

att lösa olika uppgifter (Rogers & Scaife, 1998, s. 9; Scaife & Rogers, 1996, s. 189).  

Graphical constraining betyder att man måste ta hänsyn till att yttre 

representationer ingår i ett större sammanhang. Vad som händer på en mikronivå 

kan därför antingen förstärka eller begränsa helheten på en makronivå. För att kunna 

dra slutsatser om helheten måste man därför ta hänsyn till de element som den 

utgörs av (Rogers & Scaife, 1998, s. 8; Scaife & Rogers, 1996, s. 189).  

Cognitive tracing är när man mentalt kategoriserar objekt. Det är användbart när 

man vill organisera eller förbättra sin synvinkel. Ett tydligt exempel på det är när 

man spelar spel av olika slag. I kortspel sorterar man sina spelkort antingen efter 

färg eller nummer beroende på vilket spel det gäller. I Alfapet sorterar man om 

brickorna med bokstäver för att försöka bilda ord med så höga poäng som möjligt. 

Cognitive tracing kan även användas interaktivt för att göra webbsideinnehåll eller 

liknande tydligare (Sharp, Preece & Rogers, 2019, s. 130).  

Med temporal- och spatial constraining menas att man måste vara medveten om att 

tid och rum kan påverkar yttre representationer. Relevanta aspekter av processer och 

händelser kan bli mer framträdande över längre tidsperioder och när det gäller större 

ytor (Rogers & Scaife, 1998, s. 8). 

Explicitness och visibility betyder att synliggöra någonting eller delar av någonting 

så att det kan förstås ordentligt. Ett exempel på det är att göra de externa 

representationer som har bild- och ljudform så iögonfallande eller påträngande som 

möjliga så att de fångar användarnas uppmärksamhet (Rogers & Scaife, 1998, s. 9).  

Annotating är slutligen när man förändrar yttre representationer på något sätt. Till 

exempel att stryka under eller bocka av objekt på en lista. Det används ofta som ett 

planerings- samt minneshjälpmedel. Denna typ av extern representation används 

ofta är vid olika former av shopping (Sharp, Preece & Rogers, 2019, s. 130).   
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3.4 Praktisk tillämpning på webbplatsfunktioner 
Hur fungerar då denna teori och dess idé om externa representationer i praktiken? 

Mer specifikt i webbplatssammanhang. Användare har en tendens att bara lära sig så 

mycket om webbplatsnavigering att de kan hitta den information som de söker för 

stunden. Webbplatser är därför utformade på ett sådant sätt att de försöker fylla i 

luckorna i användarnas interna representationer när dessa interagerar med systemet, 

som är en extern representation. För att de som designar webbplatserna ska kunna 

veta vilka dessa luckor är måste de få mer kunskap om hur användarna interagerar 

med webbplatser och därmed om förhållandet mellan interna och externa 

representationer. Det är här som theory of external cognition kommer in i bilden. 

Denna teori har i praktiken främst använts för att hjälpa till att designa så bra 

webbplatser som möjligt och på detta område har den fortfarande en roll att spela 

trots att den har några år på nacken och att den har sina brister. Den största 

begränsningen med teorin är att den fokuserar på enskilda individer. Andra mer 

grupp- och socialfokuserade teorier har därför utvecklats för att åtgärda denna brist 

(Carroll, 2003, s. 200–204; Rogers, 2012, s. 37; Scaife & Rogers, 1996, s. 202). I 

andra studier skulle detta kunna ses som en nackdel, men i denna undersökning 

passar det bra då den bygger på iakttagelser från en enskild användare, det vill säga 

forskaren själv. Dock kommer teorin att appliceras på ett något annorlunda vis än 

traditionellt eftersom syftet med denna undersökning inte är att skapa webbplatser 

utan att beskriva dem och de funktioner som finns på dem, vilka som vi sett ovan är 

en typ av externa representationer enligt denna teori.  
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4 Metod 

När man ska utföra en undersökning inom ett område där det inte finns så mycket 

tidigare forskning, eller den tidigare forskningen har utförts på annat sätt är det 

enklast att göra en beskrivande studie som försöker besvara frågor av karaktären 

vad, vem eller hur snarare än mer förklarande alternativ (Wildemuth, 2009, s. 27). 

Det stämmer in på det valda ämnet då det inte finns mycket skrivet om varken 

svenska bibliotekswebbplatser, folkbibliotekswebbplatser eller funktioner hos 

bibliotekswebbplatser.  

4.1 Studieobjekt 
Som nämnts ovan kommer undersökningen att utföras på fem av de största svenska 

folkbibliotekens webbplatser. Fem känns som ett lagom antal för denna studie då 

förhoppningen är att det är ett tillräckligt antal för att ge en fingervisning om hur det 

ser ut på landets folkbibliotekswebbplatser. Denna uppsats är mer tänkt som en 

mindre förstudie som andra sedan kan bygga vidare på och förhoppningsvis 

vidareutveckla forskningsområdet i framtiden.  

Att fokuset lagts på de fem största biblioteken beror på att de känns som en enkel 

grupp att fastslå (se nedan) och undersöka. Deras utbud av webbplatsfunktioner 

borde inte skilja sig från mindre folkbiblioteks då de ändå har samma 

biblioteksuppdrag och samma typer av användargrupper som de riktar sig mot, så de 

känns dessutom representativa för den större populationen.  

4.2 Urval 
För att få fram fem av de största folkbiblioteken i Sverige undersöktes statistik från 

föregående år. Biblioteken granskades i en mängd olika kategorier, däribland 

fysiska samt virtuella besök. De bibliotek som slutligen valdes var de som utmärkte 

sig mest, i fallande ordning: Stockholm stadsbibliotek, Göteborg stadsbibliotek, 

Malmö stadsbibliotek, Uppsala stadsbibliotek samt Umeå stadsbibliotek (Kungliga 

biblioteket, 2019).  

4.3 Metodval 

4.3.1 Komparativ innehållsanalys 

En metod som passar bra för beskrivande studier är jämförande, eller komparativ, 

metod. Beskrivande analyser går ut på att klassificera verkligheten utan att förklara 

den och ett enkelt sätt att göra det på är just genom att jämföra två eller flera 

likvärdiga fenomen eller objekt. I beskrivande studier är det även vanligt att på olika 

sätt konstruera teoretiska analysverktyg (Esaiasson m.fl., 2012, s. 135–136). Då 

denna studie i grunden är beskrivande och ett analysredskap i form av ett 

observationsschema kommer att konstrueras (se avsnitt 4.4 nedan), passar ett 

komparativt metodval bra.  

Innehållsanalys innefattar systematiskt, objektivt och kvantitativt undersökande av 

olika former av information. Med information menas all sparad data i text eller 

digital form.  Även webbplatser räknas som information enligt denna breda 

definition och kan därför undersökas med hjälp av denna metod. Innehållsanalys 
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används inom BoI för att undersöka olika former av information samt människors 

förhållande till den (Wildemuth, 2009, s. 297). Att innehållsanalys överlag passar 

bra för att undersöka webbplatser, samt att denna typ av metod är vanligt 

förekommande inom BoI styrker valet av denna metodtyp. 

Innehållsanalys är ursprungligen en kvantitativ metodtyp, men på senare år har det 

blivit vanligare att använda en mer kvalitativt inriktad variant av innehållsanalys. 

Med kvalitativ menas här att undersöka innehåll på ett mer subjektivt vis genom att 

söka efter mönster och teman, till skillnad från det mer numeriska 

tillvägagångssättet i kvantitativ forskning. I kvalitativ forskning kan man dessutom 

frångå slumpmässiga och stora utvalda till förmån för få och noga utvalda 

analysenheter. I kvalitativ innehållsanalys går man på djupet genom att undersöka 

studieobjektens delar, helhet samt kontext. Det systematiska undersökande i form av 

att logiskt ordna analysenheter i teman eller kategorier som förekommer i kvalitativ 

innehållsanalys är en variant på beskrivande analys. Man beskriver studieobjektet 

genom att lyfta fram och karaktärisera det väsentliga i det (Esaiasson m.fl., 2012, s. 

210-211, 215; Wildemuth, 2009, s. 308–309). Denna mer kvalitativa form av 

innehållsanalys passar bättre på den här studien då det är just mönster samt teman i 

form av kategorier som kommer att undersökas. Frågeställningarna är ju 

beskrivande i sin natur och den ena handlar ju dessutom om att hitta just mönster i 

undersökningsmaterialet. Även urvalet stämmer bättre överens med denna form av 

innehållsanalys.  

Om vi går tillbaka till fokuset för denna studie kan vi se att webbplatser är 

intressanta källor till data och att deras innehåll med fördel kan undersökas 

kvalitativt efter mönster och teman genom kvalitativ innehållsanalys. När man 

använder denna metod på webbplatser måste man dock ta hänsyn till deras syfte och 

upphovsman. Detta gäller för alla typer av källor, men är extra viktigt när det gäller 

internetkällor då dessa inte är lika kontrollerade som sina trycka motsvarigheter 

(Bryman, 2018, s. 668–670, 677). I denna studie är webbplatsernas syfte att vara en 

virtuell förlängning av ett fysiskt bibliotek, med alla dess tjänster. Upphovsmannen 

är biblioteket i fråga, men man måste även ta hänsyn till den bakomliggande 

instansen. Vilket i detta fall är respektive biblioteks kommun. 

Ett sätt att utföra kvalitativ innehållsanalys på är att generera kategorier i form av ett 

schema, som sedan kan styra insamlandet av data. Dessa kategorier, och schemat de 

ingår i, fungerar som analysredskap och behöver därför vara intressanta, täckande 

och möjliga att tillämpa. Kategorierna kan antigen skapas för den aktuella studien 

eller utifrån en förlaga (Bryman, 2018, s. 679–680; Esaiasson m.fl., 2012, s. 217). 

Det är detta tillvägagångssätt som kommer att tillämpas i studien i form av ett 

observationsschema med ovan nämnda kriterier. Detta schema kommer att bygga på 

en äldre förlaga, men anpassas för att passa in på studieobjektens förutsättningar.  

4.4 Analysredskap 
Den teori som kommer att användas som grund för analysverktyget i uppsatsen är 

baserad på Mierzecka och Suminas (2018) lista på viktiga funktioner. De utgår ifrån 

ett användarperspektiv och deras studie är utförd på akademiska bibliotek i Litauen 

och Polen. Listan som de utformar är baserad på en äldre teori, Sapas nio 
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huvudfunktioner, även den teorin utformad för användarfokuserade studier på 

akademiska bibliotek (Mierzecka & Suminas, 2018, s. 157–161). Mierzecka och 

Suminas teori har alltså ett praktiskt fokus på de funktioner som finns på 

bibliotekswebbplatser, vilket lämpar sig bra för denna studie.  

Nedan följer Mierzecka och Suminas lista på funktioner (egen översättning från 

engelska).  

1. Allmän information: 

a. Öppettider, adress m.m. 

b. Personalens titel och kontaktinformation  

c. Fakta om biblioteket (historia, rapporter, statistik m.m.) 

d. Information om bibliotekets värdefullaste beståndsdelar 

e. Information om aktiviteter och evenemang 

f. Karta över lokalen (open access, läsrum m.m.) 

 

2. Traditionella bibliotekssamlingar och tjänster i digital form: 

a. Användarvillkor och föreskrifter (beskrivning av samlingarna) 

b. Information om kopieringsmöjligheter 

c. Onlinekatalogen 

d. Användarkonton (för reservationer m.m.) 

 

3. Webbaserade samlingar som inte är integrerade med webbplatsen: 

a. Länkar till webbaserade samlingar  

 

4. Webbaserade samlingar som är integrerade med webbplatsen: 

a. Webbaserade samlingar 

b. Användarvillkor för dessa 

 

5. Online informationsservice: 

a. Möjlighet till live chat – ”Fråga en bibliotekarie”-online 

 

6. Utbildning av användarna: 

a. ”Webinarier” 

b. Information om kurser på biblioteket 

c. Ämnesguider, instruktioner för bibliotekets samlingar/tjänster 

 

7. Kommunikationsmöjligheter: 

a. Feedback på samlingarna/tjänsterna 

b. Kommunikationsmöjlighet mellan användare 

(Mierzecka & Suminas, 2018, s. 160–161) 

För att kunna tillämpa denna lista som analysverktyg i uppsatsen krävs justeringar 

för att göra den mer inriktad mot folkbibliotek, vilket kommer att ta formen av ett 

observationsschema (se nedan). Själva observationsschemat i sin helhet introduceras 

först i resultatavsnittet (se avsnitt 5.2), där det används för att presentera materialet, 

vilket sedan ger stöd för analys samt diskussion.  
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4.4.1 Observationsschema 

Observationsscheman är i grunden redskap för att organisera 

observationsanteckningar, men de kan även minska partiskhet då de ger ett fokus i 

vad som undersöks. De kan antingen konstrueras från grunden eller baseras på redan 

existerande scheman som anpassas för den aktuella studien (Wildemuth, 2009, s. 

191). Det sistnämnda är mest aktuellt i detta fall då en teori kommer att fungera som 

grund.  

Det går att konstruera olika typer av observationsscheman beroende på hur 

detaljerade anteckningar som behöver föras. Antingen kan de utformas som tabeller 

om kortare anteckningar och en tydligare överblick önskas, eller som punktlistor om 

man behöver föra längre anteckningar (Bryman, 2018, s. 342–344). I detta fall 

lämpar sig nog en punktlista bäst för själva insamlandet och presenterandet av 

resultatet då det får plats med all intressant information som behövs för analys och 

diskussion. Om punktlistan struktureras efter funktionerna och webbplatserna 

placeras efter varandra under varje funktion kan ändå en bra överblick uppnås som 

underlättar jämförelsen i analysen.  

Det är viktigt att schemat speglar studiens syfte och frågeställning (Esaiasson m.fl., 

2012, s. 311–312). Ett observationsschema behöver dessutom vara så tydligt och 

enkelt att använda som möjligt. Det kan, som redan nämnts, med fördel delas in i 

kategorier eller dimensioner som ska vara ömsesidigt uteslutande och alltså inte 

överlappa samt täcka in alla viktiga aspekter som är intressanta att undersöka 

(Bryman, 2018, s. 342–344). Mierzecka och Suminas teori bygger ju som vi redan 

sett på ett antal kategorier, som med fördel kan anpassas för att bli mer inriktade 

mot folkbibliotek.  

För att åstadkomma detta var ett viktigt steg att anpassa ordvalet i Mierzecka och 

Suminas lista till de funktioner som är vanligare på folkbibliotek. Detta gjordes 

genom att undersöka Stockholms stadsbiblioteks webbplats för att se vilka 

funktioner som lyfts fram och vilka namn som ges på dem. Då blev som exempel 

webbaserade samlingar som är integrerade med webbplatsen till e-medier. 

Underrubrikerna till webbaserade samlingar som inte är integrerade med 

webbplatsen ändrades dessutom till databaser och sociala medier då det är dessa 

som folkbiblioteken lyfter fram. Tanken var att listan som växte fram på detta sätt 

skulle anpassas under materialinsamlandets gång för att stämma med alla 

webbplatserna, men överlag förekom samma ordval på alla de undersökta 

webbplatserna så det behövdes inte. Det observationsschema som på detta sätt 

skapades, och som presenteras i resultatavsnittet (se 5.2) nedan, är alltså i grunden 

baserad på Mierzecka och Suminas funktionslista med modifieringar för att inrikta 

det mot svenska folkbibliotek (Mierzecka & Suminas, 2018, s. 160–161). Själva 

formen på observationsschemat följer de riktlinjer som nämns ovan. Alltså en lista i 

punktform utformad utifrån funktionerna där de undersökta webbplatserna 

behandlas vid varje funktion, med syftet att ge en tydlig överblick.  

  



 

17(39) 

 

5 Resultat 

5.1 Beskrivningar 
Se Bilaga 1 för skärmbilder av alla undersökta webbplatsers startsidor.  

5.1.1 Stockholm 

Stockholm stadsbibliotek hade en självständig webbplats från kommunen eller 

staden, även om stadens logga syntes i övre vänstra hörnet. Webbplatsen gällde för 

alla Stockholms bibliotek; vilket bland annat inkluderade en bokbuss, ett par 

sjukhusbibliotek samt internationella biblioteket. Webbplatsen var avskalad och 

verkade enkel att använda med flikar överst, genvägar på sidan och viktig 

information längst ner (Stockholms stadsbibliotek, b). 

5.1.2 Göteborg 

Göteborg stadsbibliotek var ett specialfall då det hade fyra webbplatser. Den 

primära webbplatsen var belägen på kommunens webbplats (Göteborg stad) och 

gällde för Göteborgs folkbibliotek och bokbussar, medan de övriga webbplatserna 

mer tycktes fungera som komplement. En fokuserade på evenemang och aktiviteter 

(Stadsbiblioteket.nu), en på e-böcker och ljudböcker (Stadsbiblioteket Göteborg) 

medan den tredje var en direktlänk till onlinekatalogen (Folkbiblioteken i Göteborg, 

b). Fokuset lades därför på webbplatsen på kommunsidan, medan de övriga 

webbplatserna endast nämns som komplement till de funktioner som de berör.  

Webbplatsen på kommunens sida var väldigt enkel och tom. Den hade många 

länkar, men inga bilder eller annat som direkt fångar intresset. Det fanns heller 

ingenting som avslöjade att det handlade om just en bibliotekswebbplats. Länkarna 

längst ner på sidan handlade dessutom om kommunen överlag, inte om själva 

biblioteket (Göteborg stad). Detta upplägg stod i stark kontrast till de två sidor som 

fokuserade på evenemang och e-böcker/ljudböcker respektive, då dessa båda 

innehöll många biblioteks- och bokrelaterade bilder (Stadsbiblioteket Göteborg; 

Stadsbiblioteket.nu). Webbplatsen med onlinekatalogen var däremot även den 

ganska intetsägande (Folkbiblioteken i Göteborg, b).  

5.1.3 Malmö 

Malmö stadsbibliotek hade ingen självständig webbplats utan var en del av 

kommunens webbplats som ansvarar för alla Malmös bibliotek, där stadsbiblioteket 

var ett av många. Sidan var enkel men ändå fokuserad på biblioteket. Det fanns en 

sökruta till bibliotekskatalogen direkt på startsidan samt bilder med evenemang både 

centralt samt längre ner på sidan. Det enda som visade att sidan var kopplad till 

kommunen var den övre listen samt länkarna längst ner på sidan (Malmö stad, b). 

5.1.4 Uppsala 

Uppsala stadsbibliotek hade en fristående webbplats som inte var kopplad till en 

kommunsida trots att kommunens logga syns i övre högra hörnet. Sidan gällde för 

alla Uppsalas bibliotek, inklusive bokbuss och gymnasiebibliotek. Webbplatsen var 

helt inriktad mot biblioteket och dess utbud av tjänster och medier. Den kändes 

användarvänlig och funktionell (Bibliotek Uppsala, b). 
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5.1.5 Umeå 

Umeå stadsbiblioteks webbplats tillhörde Minabibliotek, ett samarbete mellan 

folkbiblioteken i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. 

Umeå utgjorde alltså bara en mindre del av en större bibliotekswebbplats och det 

var bara Umeås stadsbibliotek (inga filialer eller liknande) som låg i fokus på denna 

del av webbplatsen. Webbplatsen var väldigt koncentrerad, med mycket information 

om biblioteket direkt på startsidan. De övre flikarna och undre länkarna var 

fokuserade på alla bibliotek inom samarbetet snarare än Umeås stadsbibliotek 

(Minabibliotek.se, b). 

5.2 Funktioner 

5.2.1 Allmän information 

5.2.1.1 Öppettider och adress 

• Stockholm: Dagliga öppettider och adress till alla bibliotek. Klicka på 

enskilda bibliotek för veckovisa öppettider. 

• Göteborg: Fasta öppettider och adress till alla bibliotek. 

• Malmö: Veckovisa öppettider och post- samt besöksadress till alla 

bibliotek. 

• Uppsala: Veckovisa öppettider och post- samt besöksadress till alla 

bibliotek. 

• Umeå: Veckovisa öppettider och adress. 

Här stämde Malmö samt Uppsala helt överens. Umeå stämde dessutom nästan 

överens med dessa två förutom att Umeå endast hade en typ av adress samt bara 

fokuserade på stadsbiblioteket och inte på mindre kringliggande bibliotek eller 

andra typer av biblioteksverksamheter.  

 

5.2.1.2 Personalens titel och kontaktinformation  

• Stockholm: Ledningens namn, arbetstitlar, mejladresser samt 

telefonnummer.  

• Göteborg: Enhetschefernas namn, arbetstitel, mejladress samt 

telefonnummer. 

• Malmö: Personalens namn, arbetstitlar, mejladresser samt telefonnummer. 

• Uppsala: Ledningens namn, arbetstitlar, mejladresser och telefonnummer. 

samt samordnarnas namn, mejladress och telefonnummer.  

• Umeå: Enhetschefernas och personalens namn, arbetstitlar, telefonnummer, 

mobilnummer samt mejladresser. 

 

Det fanns en viss överensstämmelse då Stockholm och Uppsala, respektive 

Göteborg och Umeå angav samma grupp som de gav kontaktuppgifter till. De 

skiljde sig däremot i hur mycket kontaktinformation som de angav till dessa 

personer.  
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5.2.1.3 Information om biblioteket som organisation 

• Stockholm: En kort text om verksamhetens syfte, målsättning och praktiska 

arbete. Samt styrdokument såsom biblioteksplan, dator- och internetpolicy, 

kvalitetsgarantier och mediepolicy.  

• Göteborg: Saknas. 

• Malmö: Styrdokument i form av en medieplan för Malmö stadsbibliotek. 

• Uppsala: En kort text om bibliotekets uppdrag, utbud, omfattning och 

koppling till kommunen.  

• Umeå: En text om utbud och tjänster samt styrdokument i form av en 

kvalitetsdeklaration och en kundundersökning i PDF-format. 

 

När det gällde denna funktion skiljde sig alla webbplatserna åt. Göteborg 

saknade dessutom denna funktion helt.  

 

5.2.1.4 Information om biblioteket som plats 

• Stockholm: Information om tillgängliga tjänster.  

• Göteborg: Information om tillgängliga tjänster. 

• Malmö: Information om tillgängliga tjänster samt information om huset 

som stadsbiblioteket ligger i. 

• Uppsala: Information om tillgänglighet samt förbud på de olika 

biblioteken. 

• Umeå: Information om tillgängliga tjänster. 

 

I detta avseende liknade alla biblioteken varandra. Stockholm, Göteborg, Umeå 

och Umeå hade helt lika innehåll, medan Malmö samt Uppsala hade varsin 

ytterligare funktion som de övriga saknade.  

 

5.2.1.5 Information om aktiviteter och evenemang 

• Stockholm: I kalendern och är en lång lista med aktiviteter och evenemang 

med de aktuellaste överst. Sökning efter specifika datum, kategorier, 

evenemangsserier, målgrupper eller bibliotek i listen till höger. 

• Göteborg: I kalendern och ligger efter varandra som länkar i en lista med 

de nyaste först. Valmöjligheter saknas.  

o På webbplatsen som är specifikt inriktad som evenemang och 

aktiviteter är dessa inlagda som blogginlägg med de aktuellaste 

överst. Det finns vanliga kategorier, mest lästa inlägg, bilder från 

äldre evenemang, en chatt samt en sökruta till höger. 

• Malmö: Vissa aktuella evenemang syns direkt på startsidan. Annars i 

kalendern som är uppdelad i kategorier där varje kategori består av en lista 

med de aktuellaste överst och har de vanligaste aktiviteterna till höger. 

• Uppsala: I kalendern som en lista med de aktuellaste först och kan sorteras 

efter ämne samt bibliotek. Vanliga evenemang syns till höger.  
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• Umeå: Det finns två versioner, en utan sorteringsmöjlighet (i arrangemang) 

och en med (i kalendern), båda med de aktuellaste aktiviteterna och 

arrangemangen överst. 

 

Gemensamt för Stockholm, Göteborg och Uppsala var att dessa tre hade denna 

typ av funktioner i kalendern. Malmö och Göteborg hade dessutom båda två 

platser där dessa typer av funktioner förekom. Alla webbplatserna hade 

aktiviteter och evenemang ordnade med de aktuellaste överst, men på lite olika 

vis. Dock var det bara Stockholm och Uppsala som hade någon form av 

valmöjlighet här.  

 

 

5.2.1.6 Karta  

• Stockholm: Länkar till Google Maps som visar enskilda biblioteks läge. 

• Göteborg: Kartor direkt på webbplatsen över enskilda biblioteks läge. 

• Malmö: Mindre kartor över enskilda biblioteks läge, samt en större karta 

över alla Malmö biblioteks lägen, alla direkt på webbplatsen. 

• Uppsala: Kartor direkt på webbplatsen över enskilda biblioteks läge. 

• Umeå: Kartor direkt på webbplatsen över enskilda biblioteks läge. 

 

Göteborg, Uppsala och Umeå hade samma upplägg. Stockholm, och delvis även 

Malmö, var de enda som var avvikande och då på olika sätt. 

  

5.2.2 Traditionella bibliotekssamlingar och tjänster i digital form 

5.2.2.1 Användarvillkor och föreskrifter 

• Stockholm: Lånetid, omlån reservationer samt avgifter. 

• Göteborg: Bibliotekskort, att låna, reservationer, lånedatorer, förseningar 

samt adressbyten. 

• Malmö: Bibliotekskort, låna, lämna tillbaka, lånetid, omlån, reservationer, 

PIN-kod, hantering av personuppgifter samt avgifter. 

• Uppsala: Lånekort, sekretess, lånetider, påminnelser samt återlämning.  

• Umeå: Bibliotekskort, ansvar för lån, åldersgränser, PIN-kod, omlån, 

reservationer, avgifter samt uppgifter. 

 

Det fanns både många likheter och många skillnader mellan webbplatserna här. 

Bibliotekskort nämndes på alla utom Stockholm. Reservationer förekom på alla 

utom Uppsala. Omlån och avgifter stod med på Stockholm, Malmö samt Umeå. 

PIN-kod nämndes endast på Malmö och Umeå. Lånetid nämndes på Stockholm, 

Malmö och Uppsala. Medan att låna förekom på Göteborg och Malmö.  
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5.2.2.2 Avgifter och eventuella kostnader 

• Stockholm: Avgifter, nytt bibliotekskort, räkning, samt skillnader mellan 

vuxna och barn. Även hur detta ska betalas och skillnader mellan olika 

bibliotek nämns.  

• Göteborg: Avgifter samt hur de ska betalas på olika bibliotek. 

• Malmö: Avgifter, nytt lånekort samt kravärenden. 

• Uppsala: Avgifter, fjärrlån, övriga kostnader samt skillnader för barn och 

mellan olika bibliotek.  

• Umeå: Avgifter samt fjärrlån. 

 

Även här fanns det både likheter och skillnader. Själva avgifterna nämndes på 

alla webbplatserna, medan hur dessa skulle betalas endast nämndes på 

Stockholm och Göteborg. Kostnad för ett nytt lånekort nämndes på Stockholm 

och Malmö. Skillnader för barn samt på olika bibliotek togs upp på Stockholm 

och Uppsala. Medan fjärrlån nämndes på Uppsala och Umeå.  

 

5.2.2.3 Onlinekatalogen 

• Stockholm: Sökrutan och sorteringsalternativ (relevans, antal, år, 

bokstavsordning, inköpsdatum) var överst, resultaten i mitten och 

filtreringsalternativ (medietyp, författare, ämne, kategori, språk, 

klassifikationskod, bibliotek, år, övrig upphovsman, serie, klassifikation) till 

höger. Bibliotekssystemet är okänt (Stockholms stadsbibliotek, a).  

• Göteborg: Sökrutan och sorteringsalternativ (relevans, år, titel, författare) 

är överst, resultatet i mitten, filtreringsalternativ (hittad i, format, språk, 

samling, placering, utgivningsår, tagg) samt söktips på liknande sökningar 

finns till vänster. Bibliotekssystemet är Sierra Encore, vilket syns i 

webbadressen (Folkbiblioteken i Göteborg, a).  

• Malmö: Sökrutan och sorteringsalternativ (relevans, år, titel, författare) är 

överst, resultatet i mitten, filtreringsalternativ (hittad i, format, språk, 

samling, placering, utgivningsår, tagg) samt söktips finns till vänster. 

Bibliotekssystemet är Sierra Encore, vilket syns i webbadressen (Malmö 

stad, a).  

• Uppsala: Sökrutan och filtreringsalternativ (bibliotek, utgivningsår, av, 

medietyp, ämne, språk, kategori, målgrupp) är överst, följt av 

sorteringsmöjlighet (relevans, av, titel, utgivningsår) och sedan resultatet. 

Till höger finns söktips. Bibliotekssystemet är Axiell Arena, vilket syns i 

webbadressen (Bibliotek Uppsala, a). 

• Umeå: Sökrutan och filtreringsalternativ (medietyp, språk, författare, 

medarbetare, inläsare, serie, ämnesord, publiceringsår, skön-facklitteratur, 

målgrupp, bibliotek, avdelning) är överst, resultatet är till vänster, 

sorteringsalternativ (relevans, titel, publiceringsår, författare, senast) och 

söktips finns till höger. Bibliotekssystemet är okänt (Minabibliotek.se, a).  

 

Det såg relativt lika ut på alla webbplatserna. De hade alla sökrutor, filtrerings- 

och sorteringsalternativ (även om innehållet skiljde sig åt) och resultatlistan var 

i fokus. Skillnaden var placeringen på sidan, förekomsten av tips på liknande 
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sökningar som förekom hos alla utom Stockholm samt vilket system som 

använts. De enda webbplatser som använt samma system, och som därför hade 

samma layout, var Göteborg och Malmö.  

 

5.2.2.4 Användarkonto 

• Stockholm: Kortnummer eller personnummer samt PIN-kod. Det finns 

även information om hur man ska göra om man glömt sin pinkod eller vill 

skaffa bibliotekskort.  

• Göteborg: E-legitimation. Under inloggningen finns länkar till information 

om vad e-legitimation är samt hur det används.  

o På webbplatsen om e-böcker/ljudböcker loggar man in med 

lånekortsnummer samt pinkod.  

o På webbplatsen för onlinekatalogen loggar man in med 

lånekortsnummer eller personnummer samt PIN-kod. 

• Malmö: Kortnummer eller användarnamn samt PIN-kod. Under detta finns 

länkar om bibliotekskort online, ny PIN-kod, låna om fjärrlån samt tillbaka 

till startsidan. 

• Uppsala: Lånekortsnummer eller personnummer och PIN-kod. Det finns 

även en länk om man glömt sin PIN-kod. 

• Umeå: Bibliotekskort, personnummer eller användarnamn och PIN-kod. 

Det finns även information om hur man loggar in samt en ”kom ihåg mig”- 

ruta. 

 

Göteborg skiljde sig från de andra här då de använde e-legitimation för 

inloggning på sin huvudsida. De övriga städernas webbplatser, liksom 

Göteborgs övriga webbplatser, använde istället kortnummer och/eller 

personnummer samt PIN-kod. Alla webbplatser hade dessutom 

informationstexter om respektive inloggningsmetod i anslutning till 

inloggningen på användarkontot.  

 

5.2.3 Webbaserade samlingar som inte är integrerade med webbplatsen 

5.2.3.1 Databaser  

• Stockholm: I bokstavsordning.  

• Göteborg: I bokstavsordning eller efter ämneskategorier.  

• Malmö: Efter ämneskategorier. 

• Uppsala: Efter ämneskategorier. 

• Umeå: Efter ämneskategorier. 

 

Malmö, Uppsala och Umeås webbplatser liknade varandra, medan Stockholm 

hade ett annat upplägg. Göteborg hade båda dessa varianter.  
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5.2.3.2 Sociala medier 

• Stockholm: Facebook, Twitter samt Instagram. 

• Göteborg: Appen Biblioteket, bloggar (stadsbiblioteket och två 

folkbibliotek), Facebook, Twitter, Instagram och Youtube.  

o På webbplatsen om aktiviteter och evenemang finns länkar till 

stadsbibliotekets Facebook, Twitter, Instagram, Youtube samt 

Mynewsdesk. 

• Malmö: Bambuser, Facebook, Flickr, Twitter, Instagram, Spotify, Youtube, 

Soundcloud samt en blogg (Stadsbibliotekets gamla barnavdelning, inaktiv). 

Det finns även ett nyhetsbrev samt föreningen Malmö stadsbiblioteks 

vänner. 

• Uppsala: Facebook, Twitter samt Instagram.  

• Umeå: Stadsbibliotek; Facebook. Minabibliotek; Facebook, Twitter, 

Instagram samt Youtube. 

 

Både Stockholm och Uppsala bibliotek hade samma mindre antal och utbud av 

sociala medier. Umeå hade endast en i sitt eget namn. Medan Göteborg och 

Malmö hade flera av varierande slag.  

 

5.2.4  Elektroniska samlingar 

5.2.4.1 E-medier 

• Stockholm: E-böcker, tidningar och tidskrifter, talböcker samt e-böcker för 

barn.  

• Göteborg: E-böcker, e-musik samt talböcker.  

o E-böcker samt ljudböcker på webbplatsen specifikt inriktat mot 

detta.  

• Malmö: Svenska och engelska e-böcker, e-ljudböcker samt fria e-böcker 

via internet. 

• Uppsala: E-böcker och ljudböcker samt länkar till fria e-böcker samt 

ljudböcker via internet.  

• Umeå: E-böcker och e-ljudböcker, e-tidningar samt e-film. 

 

Alla webbplatserna hade ett varierat utbud av e-medier, men vad exakt som 

ingår i detta varierade mellan dem. Den enda gemensamma nämnaren tycktes 

vara e-böcker, samt på alla utom Stockholm även ljudböcker. De enda som 

fokuserade på samma utbud var Malmö och Uppsala.  

 

5.2.5 Informationsservice och kommunikation 

5.2.5.1 Kontaktmöjligheter 

• Stockholm: Kundservice, webbformulär för feedback samt inköps- och 

program/aktivitetsförslag. 
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• Göteborg: Forum för att kunna chatta och ställa faktafrågor till biblioteken 

online samt webbformulär för inköpsförslag. 

• Malmö: Webbformulär för synpunkter samt kontaktuppgifter till olika delar 

av verksamheten. 

• Uppsala: Webbformulär för kundservice, inköpsförslag, fjärrlån, 

synpunkter samt svar på vanliga frågor.  

• Umeå: Webbformulär för omlån, synpunkter och inköpsförslag. 

Kontaktuppgifter till webbredaktionen samt möjlighet att boka 

bibliotekarier. 

 

En särskild kundservice fanns både hos Stockholm och Uppsala. Medan 

webbformulär att fylla i om olika delar av verksamheten fanns på alla 

webbplatserna. Kontaktuppgifter till olika intressanta delar av verksamheten 

fanns på Malmö och Umeå.  

 

5.2.6 Utbildning av användarna 

5.2.6.1 Information om kurser och aktiviteter på biblioteket 

• Stockholm: I kalendern och är både för allmänheten samt för specifika 

grupper. 

• Göteborg: I kalendern samt på en egen webbplats. Är främst inriktat mot 

specifika grupper. 

• Malmö: I kalendern. Är riktade både mot allmänheten och mot specifika 

grupper. 

• Uppsala: I kalendern samt utspritt över webbplatsen. Både riktat mot 

allmänheten och mot specifika grupper. 

• Umeå: I kalendern samt utspritt över webbplatsen. Dessa är främst riktade 

mot specifika grupper. 

 

På alla webbplatserna kunde denna typ av funktioner lokaliseras i kalendern. 

Göteborg hade dessutom en extra webbplats för detta, medan Uppsala och 

Umeå dessutom hade information utspridd över sina webbplatser. Dessa 

aktiviteter var inriktade mot alla användare samt mot specifika användargrupper 

på Stockholm, Malmö och Uppsala. På Göteborg och Umeå var de istället 

främst inriktade mot specifika användargrupper.  

 

5.2.6.2 Instruktioner för användning av webbplatsen 

• Stockholm: En faktatext. 

• Göteborg: En faktatext. Den gäller för hela goteborg.se och alltså inte bara 

bibliotekets webbplats. 

• Malmö: Saknas. 

• Uppsala: Instruktionsfilmer och svar på vanliga frågor.   

• Umeå: Länkar till flera faktatexter på egna sidor. 
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Denna typ av funktioner var liknande för Stockholm, Göteborg och till viss del 

även Umeå. På Uppsala fanns det men i andra format, medan det i Malmö 

saknades helt.  

 

5.2.7 Fokuseringar mot prioriterade målgrupper 

5.2.7.1 Användargrupper 

• Stockholm: Barn.  

• Göteborg: Barn och äldre/sjuka/funktionshindrade. 

• Malmö: Barn, unga, unga vuxna, de med funktionsnedsättning samt HBTQ. 

• Uppsala: Barn, unga, äldre samt nyanlända.  

• Umeå: Barn, unga, funktionshindrade samt HBTQ. 

 

Alla webbplatserna är fokuserade mot barn, medan Malmö, Uppsala och Umeå 

även valde att ha unga som en egen prioriterad målgrupp som de riktat sig mot. 

Göteborg, Malmö och Umeå vände sig mot funktionshindrade, där Göteborg 

även inkluderade äldre och sjuka. Uppsala vände sig istället specifikt mot äldre. 

Både Malmö och Umeå fokuserade dessutom på HBTQ-frågor.  

 

5.2.8 Anpassning av webbplatsen 

5.2.8.1 Anpassningsmöjligheter 

• Stockholm: Svenska, finska, andra språk, samt lyssningsmöjlighet. 

• Göteborg: Teckenspråk, finska, andra språk samt lyssningsmöjlighet. 

• Malmö: Teckenspråk, lyssningsmöjlighet samt andra språk. 

• Uppsala: Andra språk.  

• Umeå: Andra språk, lyssningsmöjlighet samt A-Ö (alla länkar). 

 

Alla webbplatserna hade språkval, men endast Stockholm och Göteborg hade 

språkvalet finska direkt på startsidan. Alla webbplatser utom Uppsala hade 

lyssningsmöjligheter. Teckenspråk fanns dessutom på Göteborg och Malmö. 

 

 

Se Bilaga 1 för tabell som sammanfattar resultatet ovan.  
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6 Analys 

6.1 Återkoppling 
Som vi har sett i den tidigare forskningen (Ahmed, 2017; Bomhold, 2015; Devi och 

Verma, 2016; Mohammed, Garba och Umar, 2016) tycks de vanligaste funktionerna 

på akademiska bibliotekswebbplatser vara information om biblioteket och dess 

bestånd, öppettider, adress, information om personal, bibliotekskatalogen, databaser, 

feedbackmöjligheter samt möjligheter att komma i kontakt med och ställa frågor till 

personalen. Detta stämmer med den rangordning som användarna enligt Mierzecka 

och Suminas (2018) ger webbplatsfunktioner där information om biblioteket och 

webbplatsen låg i topp. Chow, Bridges och Commanders (2014) studie som även 

inkluderar folkbiblioteks webbplatser lägger till tjänster mot barn och unga, 

möjlighet till att låna om och reservera samt information om bibliotekets 

organisation som vanliga funktioner. Det kan utifrån resultaten samt analysen 

konstateras att de funktioner som nämns i forskningen återfinns även på de fem 

webbplatserna, men i olika former. Vad kan det bero på? Bibliotekswebbplatser och 

funktionerna på dem är utifrån Rogers och Scaifes (1996, 1998) theory of external 

cognition exempel på externa representationer. Användare använder sig av dessa för 

att utföra någon typ av uppgift, till exempel söka information eller låna om en bok, 

vilket kräver interna representationer (kognitiva aktiviteter) från användaren. 

Ferreira och Pithans (2005) resultat visar att HCI, vilket theory of external cognition 

tillhör, passar bra för att undersöka bibliotek och deras webbplatser. De exempel på 

externa representationer som teorin ger återfinns på de undersökta webbplatserna 

som funktioner i form av informationstexter, onlinekataloger, aktivitetskalender, 

platskarta, instruktionsvideor med mera. Man skulle därför kunna se det som att 

biblioteken genom sina webbplatser ger användarna verktygen de behöver för att 

kunna utföra dessa uppgifter. Det är ju inte så konstigt med tanke på att bibliotekens 

uppgift är att försöka uppfylla användarnas behov och att försöka nå ut till 

användarna på nya sätt, som till exempel genom sina webbplatser.  

6.1.1 Likheter och skillnader 

Vad finns det för likheter samt skillnader i val av funktioner hos fem av de 

största svenska folkbibliotekens webbplatser? 

6.1.1.1 Likheter 

Det kan utifrån analysen konstateras att det finns tydliga likheter mellan de 

undersökta bibliotekswebbplatserna. Överlag så är det bara ett par av de funktioner 

som söktes efter som saknas och då på olika webbplatser, annars finns de alla 

representerade men i olika form. Några av de tydligaste likheterna mellan 

webbplatserna är en fokusering mot barn och unga samt i många fall även de med 

nedsatt läsförmåga. Det förekommer dessutom överlag ett liknande utbud av e-

böcker och ljudböcker samt anpassningsmöjligheter av webbplatserna. När det 

gäller onlinekatalogerna så har de överlag samma innehåll, även om layouterna ser 

lite olika ut. Slutligen så kan även hur bibliotekets aktiviteter presenteras nämnas 

här.  

Möjliga orsaker till dessa likheter kan vara att de alla tillhör samma bibliotekstyp, 

alltså folkbibliotek. De har därför även samma uppdrag samt samma blandade utbud 
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av användargrupper som de vänder sig till. En annan bidragande faktor kan vara att 

de dessutom alla är belägna i större svenska städer och att de därför alla har mindre 

filialer och bokbussar som de ansvarar över. Om vi går in närmare på en av dessa 

möjliga förklaringar, användarna, så finns det en del skrivet om detta. Både Pants 

(2015) och Kims (2011) studier tar upp hur användare av bibliotekswebbplatser har 

specifika anledningar till att använda dessa kopplade till sina informationsbehov. 

Användarna förväntar sig därför att webbplatserna ska vara tillräckligt 

välstrukturerade för att de lätt ska kunna hitta vad de söker efter. Vad enskilda 

användare mer specifikt använder webbplatsen till skiljer sig däremot åt mellan 

olika användargrupper och ställer därför krav på mångsidighet hos webbplatsen. 

Just mångsidighet är ju någonting som folkbiblioteken måste kunna förhålla sig till 

med tanke på sina varierade användargrupper och därmed olika arbetsuppgifter och 

tjänster.  

Detta krav på mångsidighet kan kopplas till det Pant (2015) talar om i sin studie 

relaterat till de funktioner som användare efterfrågade av bibliotekswebbplatser, 

vilka alla var kopplade till vad biblioteket erbjuder samt till användarundervisning. 

Detta hänger i sin tur samman med de begrepp ur teorin som kallas för 

computational offloading samt re-representation, vilka båda handlar om att välja 

rätt yttre representation för rätt situation. I detta fall betyder det att anpassa 

funktionerna, och därmed webbplatsen, efter användarnas behov och önskemål. På 

ett övergripande plan kan man se detta i att webbplatserna är relativt 

användarvänliga och välstrukturerade, vilket överensstämmer med Chow, Bridges 

och Commanders (2014) slutsatser. Några konkreta exempel från den utförda 

undersökningen på detta tema är inriktningar mot specifika användargrupper, 

användarundervisning, kommunikationsmöjligheter samt anpassningar av 

webbplatsen. Vilket för oss in på ett närbeläget begrepp, annotating, eller att 

förändra de yttre representationerna för att hjälpa användarna. När det gäller 

bibliotekswebbplatser kan man känna igen detta i de interaktionsmöjligheter med 

webbplatsen som finns, vilka ju kan ses både som minnes- och 

planeringshjälpmedel då de underlättar användandet av webbplatsen och biblioteket 

den representerar. Eftersom webbplatser är så föränderliga kan man spekulera i om 

dessa anpassningsmöjligheter kommer att bli fler och ännu mer interaktiva i 

framtiden. Men det får tiden utvisa.  

6.1.1.2 Skillnader 

Det finns alltså likheter mellan webbplatserna, men som vi sett i analysen finns det 

finns även tydliga skillnader mellan dem. Ett påtagligt exempel på det är layouten i 

form av första intrycket, förekomst av bibliotekets aktiviteter samt förekomsten av 

bibliotekets samlingar på startsidan. En annan skillnad är sociala medier då det var 

stor skillnad i antal, form samt hur lätta de var att lokalisera. Det är även skillnad i 

hur mycket insyn som de ger användarna i sin organisation. Slutligen så skiljer sig 

Göteborg markant från de övriga undersökta biblioteken då de är de enda som har 

valt att ha fyra olika webbplatser. Resultatet tyder dock på att denna variant med 

fyra webbplatser inte verkar betyda mer funktioner utan bara mer utspridda 

funktioner eller samma funktioner på flera olika platser.  

Om vi ska titta närmare på en av dessa skillnader så är sociala medier ett intressant 

fenomen. Alla de undersökta webbplatserna har någon form av sociala medier, men 
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det var stor skillnad i vilka och hur många som fanns på de olika webbplatserna. 

Varför är det då så vanligt för bibliotek att använda sociala medier, även om de gör 

det på skilda sätt? Kenchakkanavar (2015) visar i sin studie att biblioteks 

användning av sociala medier har fördelar både när det gäller att nå ut till 

användarna och att engagera användarna i biblioteket och dess verksamhet. Det kan 

vara en förklaring till att forskningen (Boateng och Quan Liu, 2014; Tella och 

Oladapo, 2016) överlag visar att sociala medier i allmänheten, och Facebook samt 

Twitter i synnerhet, är de klart populäraste webb 2.0 funktionerna på 

bibliotekswebbplatser. Vilket stämmer väl överens med de undersökta 

webbplatserna. En annan förklaring kan vara att biblioteken följer med i samhällets 

utveckling för att möta användarnas behov. De anpassar därför ständig sitt utbud av 

tjänster och sätten som de försöker nå ut till användarna. Det leder inte bara till att 

webbplatsen och dess funktioner ändras, utan även till att de tar till sig nya 

teknologier och hjälpmedel, som till exempel sociala medier som användare ofta 

använder sig av. Detta kan liknas vid temporal- och spatial constraining, alltså att 

yttre representationer ständigt ändras i tid och rum. Vilka sociala medier som är 

populärast bland användarna, men även vad biblioteken tycker är enklast att 

använda sig av spelar in här. Även i detta fall kommer det att vara intressant att se 

hur detta fenomen kommer att förändras med tiden. Att dessa externa 

representationer blir tydligare vid längre tidsspann och större platser är dessutom en 

intressant aspekt. I denna studie har å ena sidan ett kort tidsspann undersökts, vilket 

därför gör det svårare att upptäcka samt uttala sig om tids- och rumsliga 

förändringar. Medan de undersökta bibliotekswebbplatserna å andra sidan valts ut 

bland de fem största folkbiblioteken i Sverige, vilket istället kan göra denna typ av 

förändringar lättare att upptäcka.  

En tänkbar orsak till de skillnader som syns i resultat och analys kan vara att endast 

två av webbplatserna är självständiga, medan två är kopplade till respektive 

kommuns webbplats och en är en del av en sammanslutning mellan flera 

kommuner. Detta speglar Devi och Vermas (2016) resultat av sin undersökning, där 

endast strax under hälften av de undersökta webbplatserna är fristående, medan de 

övriga är en del av den styrande organisationens webbplats.  Den bakomliggande 

administratören till webbplatsen kan alltså vara en bidragande faktor till hur stort 

inflytande som biblioteket har över sin webbplats utformning och innehåll. Detta 

kanske märks tydligast i valet av webbplatsens utformning. Göteborgs huvudsakliga 

webbplats, den som är knuten till kommunens webbplats, är mer enkel och 

intetsägande än de webbplatser som är självständiga. Detta gäller i viss mån även 

för Malmö som även den är kopplad till kommunens webbplats, men inte i lika stor 

utsträckning. Webbplatsernas självständighet (eller brist på det) kan kopplas till 

graphical constraining, att yttre representationer ingår i ett större sammanhang. 

Vilket i det här fallet kan tolkas som att funktionerna är en del av webbplatsen som 

är en del av biblioteken som tillhör en kommun. Eftersom biblioteken måste förhålla 

sig till sin uppdragsgivare, alltså kommunen, så borde det även påverka webbplatsen 

även om det inte syns på den delen som är riktad mot användarna. Allt ingår i ett 

sammanhang, inklusive webbplatser, och det är viktigt att ha i bakhuvudet. En 

intressant aspekt av detta är att även i de fallen där webbplatserna är självständiga 

syns kommunens logga på startsidan, vilket skulle kunna ses som att webbplatsen 
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ändå är en del av det större sammanhanget när de försöker att vara mer 

självständiga.  

6.1.2 Mönster 

Finns det något mönster i val av funktioner hos fem av de största svenska 

folkbibliotekens webbplatser? 

Slutligen så kan det konstateras att det även finns tydliga mönster mellan de 

undersökta webbplatserna. Dessa kan utläsas i vilka funktioner som finns på 

webbplatsen om man ser på helheten snarare än på detaljerna. Även om exakt hur 

funktionerna har utformats och var de finns skiljer sig åt från webbplats till 

webbplats så kan det konstateras att alla funktioner, med endast två undantag, finns 

med. Även grundstrukturen och utformningen på webbplatserna är liknande även 

om det självklart finns skillnader i detaljer och placeringar även här.  

Paralleller kan här dras till de fyra kännetecken som Chow, Bridges och 

Commander (2014) pratar om att bibliotekswebbplatser, inklusive de som tillhör 

folkbibliotek, utmärks av. Dessa är huvudnavigering, logotyp, kontakt- och 

platsinformation samt sökfunktion. Denna beskrivning stämmer in bra på de 

undersökta webbplatserna. Även deras beskrivning av webbplatser som luftiga, med 

enkla färger, lättnavigerade, lättlästa samt användarvänliga tycks stämma ganska 

bra. En möjlig förklaring till dessa likheter är att det i theory of external cognition 

beskrivs hur viktigt det är att de externa representationerna (i detta fall funktionerna 

på webbplatsen) är centrala utan att vara i vägen eller blir överväldigande samt att 

de med fördel kan rangordnas i prioriteringsordning. Även detta stämmer in på de 

fem undersökta bibliotekswebbplatserna. Rangordning märks dessutom tydligt både 

i aktivetskalendern samt onlinekatalogen på samtliga webbplatser.  

En intressant iakttagelse är att de undersökta webbplatserna alla kan anses vara 

välkonstruerade samt användarvänliga i sitt utbud av funktioner. Eftersom de 

undersökta webbplatserna ligger i olika delar av landet skulle man kunna göra ett 

försiktigt antagande om att det gäller även för andra svenska 

folkbibliotekswebbplatser, även om det självklart kan råda lokala skillnader 

beroende på biblioteksstorlek, personal samt budget. Det blir då intressant att dra 

paralleller till den tidigare forskningen då vi sett i den att det på många håll i världen 

råder helt andra förhållandet när det gäller kvaliteten och funktionaliteten hos 

biliotekswebbplatser. Några tydliga exempel på det är Ahmed (2017), Mohammed, 

Garba och Umar, (2016), Pant (2015) samt Tella och Oladapo (2016). Ligger 

Sverige i topp när det gäller att utforma välfungerande bibliotekswebbplatser? Och 

varför har det i sådant fall inte utförts mer forskning på svenska 

bibliotekswebbplatser så att resten av världen kan följa deras exempel? Något att 

fundera på. 

En anledning till de mönster som upptäckts mellan de undersökta webbplatserna kan 

vara att de har samma uppdrag, nämligen att ge användarna tillgång till bibliotekets 

resurser på ett så lättillgängligt vis som möjligt. Webbplatsfunktionerna, de externa 

representationerna, har till uppgift att hjälpa användaren hitta vad denne söker på 

webbplatsen. Meningen är att de ska göra detta genom att underlätta 

webbplatsnavigering och fylla i luckorna i användarnas tekniska kompetens, deras 
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interna representationer. Det låter som en bra idé teoretiskt, men hur ser det ut i 

praktiken? Guay, Rudin och Reynolds (2019) menar att den struktur och terminologi 

som förekommer på bibliotekswebbplatser kan vara förvirrande för dess användare, 

då den är utformad med det fysiska biblioteket som förlaga snarare än som en egen 

entitet. En anledning till denna dissonans kan vara att de mentala kategorier om 

användarna har skapat, en process som inom theory of external cognition kallas för 

cognitive tracing, inte överensstämmer med de kategorier och ordval som faktiskt 

används på webbplatsen. En möjlig lösning på detta problem skulle kunna vara att 

genom explicitness och visibility synliggöra det bakomliggande syftet med 

webbplatsen genom att göra dess funktioner och ordval tydligare och enklare för 

användarna. Att låta användarnas egna åsikter komma fram kan vara ett bra sätt att 

lösa detta på. Då får man både reda på vad som behöver förbättras samt vad som 

fungerar bra och kan byggas vidare på. Ett sätt att få fram användarnas synvinkel på 

som både Chow, Bridges och Commander (2014) samt Silvis, Bothma och de Beer 

(2018) förespråkar är usability-tester. Det är någonting som bibliotek överlag tycks 

behöva bli bättre på att använda när de skapar samt utvärderar sina webbplatser. 

Men enligt Rogers (2012) har fokuset inom HCI på senare år skiftat från usability 

till att snarare försöka göra livet bättre för människor genom teknologiutveckling. 

Några saker att ha i åtanke även för de svenska biblioteken alltså, man kan som sagt 

alltid bli bättre.  
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7 Slutsatser och forskningsförslag 

7.1 Begränsningar 
Denna undersökning har en del begräsningar på grund av att det är en liten studie 

som är utförd under en förhållandevis kort tidsram. Till att börja med så har 

undersökningen ett litet urval då den bara fokuserar på fem 

folkbibliotekswebbplatser (om man räknar Göteborgs fyra som delar av en helhet). 

Ett större urval skulle givetvis kunna ge större generaliserbarhet och därmed bättre 

resultat, vilket man måste vara medveten om.  

Detsamma gäller det faktum att undersökningen endast fokuserar på stora 

folkbibliotek. Om studien istället hade jämfört stora och små folkbiblioteks 

webbplatser hade det givetvis gett ett annat perspektiv och ett annat resultat, vilket 

är värt att fundera på. Att just stora bibliotek valdes var för att få en så homogen 

urvalsgrupp som möjligt och därmed se ifall dessa uppvisade någon form av 

mönster. Men givetvis hade det varit intressant att se ifall detta även gäller för 

bibliotek av olika storlekar.  

En annan begränsning gäller valet av bibliotekstyp, nämligen folkbibliotek. Att 

denna bibliotekstyp valdes beror till största del på att den litteratur som finns på 

ämnet fokuserar på akademiska bibliotek och att det därför var intressant att se 

närmare på just folkbibliotek som är en så stor bibliotekstyp i Sverige och den typ 

av bibliotek som de flesta kommer i kontakt med i sin vardag. Akademiska bibliotek 

finns det ju mycket forskning om redan, även om den är utländsk, och skolbibliotek 

är inte lika framträdande i Sverige. Men givetvis skulle man även kunna undersöka 

dessa två mer ur en svensk kontext (mer om det nedan).  

När vi ändå talar om Sverige så kan även det räknas som en begränsning. 

Undersökningen är ju trots allt begränsad både i tid och plats då den är utförd på 

svenska folkbibliotekswebbplatser under en specifik och relativt kort tidsperiod. Att 

just Sverige har valts beror både på att det är enklast att undersöka och på att det är 

ett outforskat område när det gäller det aktuella ämnet.  

När det gäller tidsperioden så är det helt enkelt den tid jag hade till mitt förfogande. 

Webbplatser är dessutom inte låsta i tid utan förändras ständigt, vilket gör det svårt 

att replikera studiens resultat då undersökningsmaterialet som användes inte 

kommer att se likadant ut i framtiden.  

Slutligen så är denna undersökning en beskrivande studie, snarare än en förklarande. 

Detta beror på att det undersökta ämnet är relativt outforskat, speciellt med det valda 

fokuset på funktioner.   

7.2 Förslag på framtida forskning 
Denna undersökning kan alltså ses som en första byggsten på en svensk avdelning 

av detta ämne som tycks vara relativt outforskat i denna del av världen. Därför 

kommer det nedan att ges några förslag på möjliga undersökningsfokus som väckts 

under arbetets gång. Dessa kan fungera som första avstamp i en förhoppningsvis 

snabbt växande forskningstradition i ett viktigt ämne inom den biblioteks- och 

informationsvetenskapliga forskningstraditionen.  
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En första tanke kan vara att gå ifrån beskrivande studier, vilka oftast används för att 

utforska ett någorlunda okänt forskningsområde, till att bedriva mer förklarande 

forskning. Givetvis kan fler beskrivande studier behövas om andra delar av 

forskningsområdet som ligger utanför denna studies omfång. Men tanken med 

denna undersökning är att den åtminstone ska kunna fungera som grund för framtida 

förklarande forskning inom ämnet för de studier som har liknande fokus.  

Ett exempel på det är webbplatser tillhörande bibliotek av olika storlek. Eftersom 

denna studie har fokuserat på större biblioteks webbplatser vore det intressant att 

göra en liknande undersökning som istället lägger fokus på mindre biblioteks 

webbplatser. Det vore även intressant att göra en jämförelse mellan webbplatser hos 

större och mindre bibliotek för att se om de skiljer sig åt eller om man kan se samma 

typ av mönster som i denna studie.  

Ett annat fokus skulle kunna vara att undersöka andra bibliotekstyper. Såsom 

akademiska bibliotekswebbplatser ur en svensk kontext och möjligtvis jämföra 

dessa med de studier som utförts på utländska förlagor för att se om de finns några 

regionala skillnader. Även skolbiblioteks webbplatser kan vara intressanta att 

undersöka då de kan tänkas likna de akademiska bibliotekens webbplatser med 

tanke på de begränsade användargrupper som de riktar sig till, men med ett fokus på 

barn och unga, något som påminner om det vi sett på folkbibliotekens webbplatser. 

En annan intressant tanke kan vara att utföra jämförelser mellan olika 

bibliotekstypers webbplatser, vilket ge nya insikter och en större helhet som inte 

framkommer om man ser på dem var och en för sig.   

Denna studie är begränsad i tid och det vore därför intressant att utföra en studie, 

oavsett fokus, som undersöker bibliotekswebbplatser över ett längre tidsspann. 

Detta för att se hur webbplatser förändras över tid och vilka verkningar detta kan få 

av användandet av dem.  

Om man har mer tid på sig så har man även möjlighet att tänka större i fråga om val 

av metod samt teorier. En spännande idé vore därför att kombinera flera metoder, 

såsom jämförelser, enkäter eller intervjuer för att få en så bred bild av 

webbplatserna som möjligt. Man kan då undersöka dem utifrån både användarnas, 

de webbansvarigas samt ett mer objektivt synsätt för att försöka få en så komplett 

bild av webbplatserna som möjligt. På samma linje skulle även flera teorier kunna 

kombineras för att kunna få in ett bredare perspektiv i undersökningens analys samt 

diskussion.  

Överlag kan det konstateras att detta är ett outforskat ämne som behöver studeras 

mer och förhoppningen är att det här har getts några intressanta förslag som kan ge 

inspiration till just det.  

7.3 Slutsatser 
Slutligen så kan det konstateras att det finns tydliga likheter mellan de undersökta 

bibliotekswebbplatserna. Till exempel ett fokus mot barn, unga och de med nedsatt 

läsförmåga, ett liknande utbud av e-böcker och ljudböcker, anpassningsmöjligheter, 

onlinekataloger samt hur bibliotekets aktiviteter presenteras. En möjlig orsak till 
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dessa likheter kan vara att de alla tillhör samma bibliotekstyp och därför har 

liknande mål och användargrupper samt att de alla är belägna i större städer.  

Det finns som vi sett även tydliga skillnader mellan webbplatserna. Som exempel på 

detta kan nämnas layouten, utbudet av sociala medier samt hur mycket insyn som de 

ger användarna i sin organisation. En möjlig orsak till dessa skillnader kan vara att 

webbplatserna skiljer sig åt ifråga om självständighet från respektive kommun och 

därmed hur mycket inflytande som biblioteket har över webbplatsen. 

På frågan om det finns tydliga mönster mellan webbplatserna så kan det konstateras 

att även här är svaret jakande. Exempel på dessa är grundstrukturen och layouten på 

webbplatserna samt vilka funktioner som finns på dem. En möjlig orsak till detta 

kan vara att de har samma övergripande uppdrag, närmare bestämt att ge 

användarna tillgång till respektive biblioteks resurser på ett så lättåtkomligt sätt som 

möjligt.  

Slutligen så kan det även konstateras att det behövs mer forskning på ämnet. Det är 

ett relativt outforskat ämne, allra helst inom folkbibliotek samt i Sverige. Några 

förslag på möjliga forskningsingångar är andra bibliotekstyper, andra 

biblioteksstorlekar samt förändringar över tid. Men i praktiken är det är bara 

fantasin som sätter gränserna för vad som går att utforska inom detta spännande och 

högst aktuella ämne.  
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Sammanfattning 

Webbplatser är en stor del av dagens bibliotek och det är därför viktigt att lära sig 

mer om dem. Fokuset i uppsatsen är bibliotekswebbplatser och de funktioner som 

finns på dem. Med funktioner menas de delar av en webbplats som riktar sig till 

användarna och som dessa kan interagera med. Trots deras framträdande roll inom 

de faktiska biblioteken finns det en tydlig kunskapslucka när det gäller studier av 

bibliotekswebbplatser i Sverige. Det finns en del studier av akademiska 

bibliotekswebbplatser utförda utomlands, men detsamma kan tyvärr inte säga om 

folkbibliotekswebbplatser. Syftet med att kasta ljus över detta ämne genom att 

undersöka funktionerna hos fem av de största svenska folkbibliotekens webbplatser. 

Frågeställningarna handlade om att hitta eventuella likheter, skillnader samt mönster 

mellan de undersökta webbplatserna.  

Teorin som användes var theory of external cognition skapad av Rogers och Scaife 

och fokuserar på samspelet mellan externa (verkliga) och interna (kognitiva) 

representationer. I detta fall är webbplatser och funktionerna på dem externa 

representationer. Undersökningen utfördes på fem av de största svenska 

folkbibliotekens webbplatser. Dessa är Stockholms stadsbibliotek, Stadsbiblioteket 

Göteborg, Malmö stadsbibliotek, Bibliotek Uppsala samt Umeå bibliotek. Urvalet 

togs fram med hjälp av statistik från Kungliga biblioteket. Metoden som användes 

var en komparativ innehållsanalys. Ett observationsschema konstruerades utifrån 

Mierzecka och Suminas lista på webbplatsfunktioner och justerades för att bättre 

passa folkbibliotek. Observationsschemat har formen av en lista i punktform.  

Stockholm stadsbibliotek och Uppsala stadsbibliotek hade självständiga webbplatser 

från kommunen, Malmö stadsbibliotek och Göteborg stadsbibliotek var en del av 

kommunens webbplats medan Umeå stadsbiblioteks tillhörde Minabibliotek, ett 

samarbete mellan folkbibliotek i närliggande kommuner. Göteborg var ett 

specialfall då de hade fyra webbplatser; en huvudsaklig, en som fokuserade på 

evenemang, en om e-böcker samt en direktlänk till onlinekatalogen. De kategorier 

av funktioner som undersöktes var allmän information, traditionella 

bibliotekssamlingar och tjänster i digital form, webbaserade samlingar som inte är 

integrerade med webbplatsen, elektroniska samlingar, informationsservice och 

kommunikation, utbildning av användarna, fokuseringar mot prioriterade 

målgrupper samt anpassning av webbplatsen. En del av dessa hade underkategorier, 

men inte alla, det berodde på den ursprungliga listan av funktioner samt vad som 

framkom av materialinsamlandet.   

Det finns tydliga likheter mellan de undersökta webbplatserna, vilket kan bero på att 

de alla tillhör samma bibliotekstyp och därmed vänder sig till samma 

användargrupper. Det finns även skillnader mellan webbplatserna, vilket skulle 

kunna förklaras av deras skiftande grad av självständighet. Slutligen finns det även 

mönster mellan webbplatserna om man ser på helheten snarare än detaljerna. Dessa 

mönster skulle kunna förklaras av webbplatsernas liknande uppdrag i att ge 

användarna tillgång till bibliotekets resurser. Men detta är en begränsad studie och 

mer forskning behöver utföras på ämnet för att styrka dessa slutsatser. Några förslag 

på vidare forskning är att använda ett större urval, andra bibliotekstyper, mindre 

biblioteks webbplatser eller att göra en undersökning över ett längre tidsspann.  
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Förkortningar 

BoI = Biblioteks- och Informationsvetenskap 

CSL = Central Science Library  

HCI = Human-computer-interaction 

HMI = Human-machine-interaction 

IIMs = The Indian Institutes of Management  

IT = Informationsteknik 

MIK = Medie- och informationskunnande 
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Bilagor 

Bilaga 1 Skärmbilder av undersökta webbplatser 

 

(Stockholms stadsbibliotek, b) 

 

 

(Göteborg stad) 
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(Folkbiblioteken i Göteborg b; Stadsbiblioteket Göteborg, Stadsbiblioteket.nu,) 

 

 

(Malmö stad, b) 

 

 

(Bibliotek Uppsala, b) 



 

3(5) 

 

 

(Minabibliotek.se, b) 
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Bilaga 2 Tabell 1. Jämförande sammanställning 

Funktioner Funktioner Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Umeå 

Allmän information Öppettider och 

adress  

Dagliga samt 

veckovisa 

öppettider, 

adress 

Fasta 

öppettider, 

adress 

Veckovisa 

öppettider, 

post- och 

besöksadress 

Veckovisa 

öppettider, 

post- och 

besöksadress 

Veckovisa 

öppettider, 

adress 

Personalens titel 

och 

kontaktinformati

on 

Ledning  Enhetschefer Personal  Ledning och 

samordnare 

Enhetschefer 

och personal 

Information om 

biblioteket som 

organisation 

Text, 

styrdokument 

Saknas Styrdokument Text Text, 

styrdokument 

Information om 

biblioteket som 

plats 

Information 

om tjänster 

Information 

om tjänster 

Information 

om tjänster, 

information 

om huset 

Tillgänglighet 

och förbud 

Information 

om tjänster 

Information om 

aktiviteter och 

evenemang 

I kalendern, 

lista med de 

aktuellaste 

överst, 

valmöjlighet 

finns 

I kalendern, 

lista med de 

aktuellaste 

överst, blogg 

på egen 

webbplats 

På startsidan 

och i 

kalendern, 

uppdelat i 

kategorier, 

lista med de 

aktuellaste 

överst 

I kalendern, 

lista med de 

aktuellaste 

överst, 

valmöjlighet 

finns  

I kalendern 

med 

sorteringsmöjl

ighet och i 

arrangemang 

utan, båda 

med 

aktuellaste 

överst 

Karta  Länk till 

Google Maps 

Kartor över 

läge 

Kartor över 

läge  

Kartor över 

läge 

Kartor över 

läge och en 

stor för alla 

bibliotek 

Traditionella 

bibliotekssamlingar 

och tjänster i digital 

form 

Användarvillkor 

och föreskrifter 

Lånetid, 

omlån 

reservationer, 

avgifter 

Bibliotekskort

, att låna, 

reservationer, 

lånedatorer, 

förseningar, 

adressbyten 

Bibliotekskort

, låna, lämna 

tillbaka, 

lånetid, 

omlån, 

reservationer, 

PIN-kod, 

personuppgift

er, avgifter 

Lånekort, 

sekretess, 

lånetider, 

påminnelser, 

återlämning 

Bibliotekskort

, ansvar, 

åldersgränser, 

PIN-kod, 

omlån, 

reservationer, 

avgifter, 

uppgifter 

Avgifter och 

eventuella 

kostnader 

Nytt kort, 

avgifter, 

räkningar, 

skillnader 

vuxna och 

barn, 

betalning 

Avgifter och 

betalning 

Avgifter, 

förlorat 

lånekort, 

kravärenden 

Avgifter, 

fjärrlån, 

övriga 

kostnader, 

skillnader för 

barn 

Avgifter, 

fjärrlån 

Onlinekatalogen Sökruta och 

sortering 

överst, resultat 

i mitten, 

filtrering till 

höger, okänt 

system 

Sökruta och 

sortering 

överst, 

resultat i 

mitten, 

filtrering och 

tips till 

vänster, 

systemet 

Encore 

Sökruta och 

sortering 

överst, resultat 

i mitten, 

filtrering och 

tips till 

vänster, 

systemet 

Encore 

Sökruta och 

filtrering 

överst, 

resultaten 

under, tips till 

höger, 

systemet 

Arena 

Sökruta och 

filtrering 

överst, resultat 

till vänster, 

sortering och 

tips till höger, 

okänt system 
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Användarkonto 

 

Kortnummer/ 

personnumme

r + PIN-kod, 

information  

E-legitimation 

och 

information 

på 

huvudsidan, 

kortnummer/a

nvändarnamn 

+ PIN-kod 

och 

information 

på 

extrawebbplat

ser 

Kortnummer/a

nvändarnamn 

+ PIN-kod, 

information, 

PIN-kod, 

fjärrlån  

Kortnummer/

personnumme

r + PIN-kod, 

information 

Kortnummer/ 

personnumme

r 

/användarnam

n + PIN-kod, 

information, 

”kom ihåg 

mig”- ruta  

Webbaserade 

samlingar som inte 

är integrerade med 

webbsidan 

Databaser 

 

Lista i 

bokstavsordni

ng  

Bokstavsordni

ng eller efter 

ämne 

Efter ämne Efter ämne Efter ämne 

Sociala medier 

 

Facebook, 

Instagram, 

Twitter 

Appen 

Biblioteket, 

bloggar, 

Facebook, 

Twitter, 

Instagram, 

Mynewsdesk, 

Youtube 

Bambuser, 

Facebook, 

Flickr, 

Instagram, 

Twitter, 

Spotify, 

Youtube, 

Soundcloud, 

blogg, 

nyhetsbrev, 

förening 

Facebook, 

Twitter, 

Instagram 

Stadsbibliotek

et: Facebook; 

Minabibliotek

: Facebook, 

Instagram, 

Twitter 

Elektroniska 

samlingar 

E-medier 

 

E-böcker, 

tidningar och 

tidskrifter, 

talböcker, e-

böcker för 

barn  

E-böcker, e-

musik, 

talböcker  

Svenska & 

engelska e-

böcker, e-

ljudböcker, 

fria e-böcker 

E-böcker, 

ljudböcker, 

fria e-böcker 

E-böcker, e-

ljudböcker, e-

tidningar, e-

film 

Informationsservice 

och kommunikation 

Kontaktmöjlighet

er 

 

Kundservice, 

feedback, 

inköps- och 

program/aktiv

itetsförslag 

Chatt, 

inköpsförslag 

Synpunkter, 

kontaktuppgift

er till olika 

delar av 

verksamheten  

Kundservice, 

inköpsförslag, 

fjärrlån, 

synpunkter 

Omlån, 

synpunkter, 

inköpsförslag, 

webbredaktio

nen 

Utbildning av 

användarna 

Information om 

kurser och 

aktiviteter på 

biblioteket 

I kalendern, 

både allmänt 

och för 

specifika 

grupper 

I kalendern 

m.m., främst 

för specifika 

grupper 

I kalendern, 

både allmänt 

och för 

specifika 

grupper 

I kalendern 

m.m., både 

allmänt och 

för specifika 

grupper 

I kalendern 

m.m., främst 

för specifika 

grupper 

Instruktioner för 

användning av 

webbplatsen 

En text  En text, gäller 

för hela 

goteborg.se 

Saknas Filmer, svar 

på vanliga 

frågor 

Länkar till 

flera texter 

Fokuseringar mot 

prioriterade 

målgrupper 

 

Användargrupper 

Barn  Barn, 

äldre/sjuka/fu

nktionshindra

de 

Barn, unga & 

unga vuxna, 

funktionsneds

ättning, 

HBTQ 

Barn, unga, 

äldre, 

nyanlända 

Barn, unga, 

funktionshindr

ade, HBTQ 

Anpassningar av 

webbplatsen 

Anpassningsmöjli

gheter 

Välja språk 

(svenska, 

finska och 

andra), lyssna 

Teckenspråk, 

välja språk 

(finska, och 

andra), lyssna 

Teckenspråk, 

lyssna, andra 

språk 

Språkval Andra språk, 

lyssna, A-Ö 

(alla länkar) 

Tabell 1. Jämförande sammanställning  


